
AM\858194FI.doc PE458.829v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Aluekehitysvaliokunta

2010/2155(INI)

22.2.2011

TARKISTUKSET
1–134

Mietintöluonnos
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
(PE456.853v01-00)

tavoitteesta 3: Alueellisen yhteistyön haaste – rajat ylittävän, valtioiden välisen 
ja alueiden välisen yhteistyön tuleva toimintaohjelma 
(2010/2155(INI))



PE458.829v01-00 2/71 AM\858194FI.doc

FI

AM_Com_NonLegReport



AM\858194FI.doc 3/71 PE458.829v01-00

FI

Tarkistus 1
Alain Cadec, Seán Kelly

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 18 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon komission 
xx. kesäkuuta 2011 antaman tiedonannon 
EU:n strategiasta Atlantin aluetta varten 
(KOM(2011)XXXX),

Or. en

Tarkistus 2
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että epävirallinen 
yhteistyö, Euroregion-alueet, Euroopan 
neuvoston aloitteet, perättäiset 
perussopimukset ja Euroopan unionin 
johdettu oikeus ovat kaikki auttaneet 
tekemään alueiden välisistä siteistä 
lujemmat ja kestävämmät,

C. ottaa huomioon, että epävirallinen 
yhteistyö, Euroregion-alueet, Eurodistrict-
alueet, EAYY:t, Euroopan neuvoston 
aloitteet, perättäiset perussopimukset ja 
Euroopan unionin johdettu oikeus ovat 
kaikki auttaneet tekemään alueiden 
välisistä siteistä lujemmat ja kestävämmät,

Or. fr

Tarkistus 3
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G a. katsoo, että alueellisen yhteistyön 
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tavoitteen avulla osallistutaan unionin 
ulkorajoilla liittymistä edeltävään 
prosessiin ja myös naapuruuspolitiikan 
täytäntöönpanoon ja että tätä tarkoitusta 
varten on vahvistettava näihin puitteisiin 
liittyvien yhteisön säännösten 
koordinointia,

Or. fr

Tarkistus 4
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Sabine Verheyen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. ottaa huomioon, että alueellinen 
yhteistyö, joka ohjaa eri alueiden 
kansalaiset yhteistoimintaan, on 
oppimisprosessi, joka luo tunteen 
yhteenkuuluvuudesta ja yhteisestä 
tulevaisuudesta,

H. ottaa huomioon, että alueellinen 
yhteistyö, joka ohjaa eri alueiden 
kansalaiset yhteistoimintaan, on jatkuva 
oppimisprosessi, joka luo tunteen 
yhteenkuuluvuudesta ja yhteisestä 
tulevaisuudesta,

Or. en

Tarkistus 5
Markus Pieper

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H a. katsoo, että raja-alueilla ei juurikaan 
investoida Euroopan laajuisiin 
liikenneverkkoihin (TEN), vaikka 
nimenomaan rajat ylittävissä 
liittymäkohdissa laajennustyöt olisivat 
kiireisesti välttämättömiä; katsoo, että 
rajat ylittävien infrastruktuuriesteiden 
poistaminen tarjoaa klassista 
eurooppalaista lisäarvoa,
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Or. de

Tarkistus 6
Sophie Auconie

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. katsoo, että kansalaisen on oltava 
keskeisellä sijalla alueiden välisen 
yhteistyön painopistealueilla,

I. katsoo, että kansalaisen on oltava 
keskeisellä sijalla alueiden välisen 
yhteistyön painopistealueilla, erityisesti 
rajat ylittävässä yhteistyössä,

Or. fr

Tarkistus 7
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Sabine Verheyen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. katsoo, että kansalaisen on oltava 
keskeisellä sijalla alueiden välisen 
yhteistyön painopistealueilla,

I. katsoo, että kansalaisen on oltava 
keskeisellä sijalla alueiden välisen 
yhteistyön painopistealueilla ja että siksi 
olisi edistettävä paikkalähtöistä
lähestymistapaa,

Or. en

Tarkistus 8
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 8 kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. katsoo, että kansalaisen on oltava 
keskeisellä sijalla alueiden välisen 

I. katsoo, että kansalaisen on oltava 
keskeisellä sijalla alueiden välisen 



PE458.829v01-00 6/71 AM\858194FI.doc

FI

yhteistyön painopistealueilla, yhteistyön painopistealueilla yhdessä 
talouskasvun ja kilpailukyvyn kanssa,

Or. el

Tarkistus 9
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Sabine Verheyen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. huomauttaa, että alueellisen yhteistyön 
syventäminen riippuu Euroopan 
yhdentymisen ja eri alojen toiminnan 
koordinoinnin edistymisestä ja että 
alueellinen yhteistyö toimii itsessään 
Euroopan yhdentymisen kokeellisena 
laboratoriona,

J. huomauttaa, että alueellisen yhteistyön 
syventäminen riippuu Euroopan 
yhdentymisen ja eri alojen toiminnan 
koordinoinnin edistymisestä, joka tukee
Euroopan yhdentymistä ja alueellista 
koheesiota, ja että alueellinen yhteistyö 
toimii itsessään Euroopan yhdentymisen 
kokeellisena laboratoriona,

Or. en

Tarkistus 10
Oldřich Vlasák

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. muistuttaa, että alueellisella yhteistyöllä 
halutaan kannustaa alueita 
yhteistoimintaan, jotta ne voivat tarttua 
yhdessä yhteisiin haasteisiinsa, poistaa 
yhteistyötä haittaavia fyysisiä, 
hallinnollisia ja sääntelyesteitä sekä 
vähentää rajojen vaikutusta;

1. muistuttaa, että alueellisella yhteistyöllä 
halutaan kannustaa alueita 
yhteistoimintaan, jotta ne voivat tarttua 
yhdessä yhteisiin haasteisiinsa, poistaa 
yhteistyötä haittaavia fyysisiä, kulttuurisia, 
hallinnollisia ja sääntelyesteitä sekä 
vähentää rajojen vaikutusta;

Or. cs
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Tarkistus 11
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Sabine Verheyen

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. on vakuuttunut, että alueellinen 
yhteistyö tuottaa eurooppalaista lisäarvoa 
ja että se näyttelee keskeistä osaa 
sisämarkkinoiden ja Euroopan 
yhdentymisen syventämisessä; pyytää, että 
alueellinen yhteistyö olisi jatkossakin yksi 
koheesiopolitiikan pilareista;

2. on vakuuttunut, että alueellinen 
yhteistyö tuottaa eurooppalaista lisäarvoa 
ja että se näyttelee keskeistä osaa 
sisämarkkinoiden ja Euroopan 
yhdentymisen syventämisessä monilla 
alakohtaisilla politiikanaloilla, ja pyytää, 
että alueellinen yhteistyö olisi jatkossakin 
yksi koheesiopolitiikan pilareista;

Or. en

Tarkistus 12
Ramona Nicole Mănescu

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. muistuttaa, että monitasoinen hallinto 
on ennakkoedellytys alueellisen koheesion 
aikaansaamiseksi Euroopassa, ja 
kehottaa tekemään tästä periaatteesta 
pakollisen jäsenvaltioille, jotta voidaan 
varmistaa tasapainoinen alueellinen 
kehitys toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 13
Alain Cadec

Päätöslauselmaesitys
2 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. on vakuuttunut, että alueellinen 
yhteistyö tuottaa eurooppalaista lisäarvoa 
ja että se näyttelee keskeistä osaa 
sisämarkkinoiden ja Euroopan 
yhdentymisen syventämisessä; pyytää, että 
alueellinen yhteistyö olisi jatkossakin yksi 
koheesiopolitiikan pilareista;

2. on vakuuttunut, että alueellinen 
yhteistyö tuottaa eurooppalaista lisäarvoa 
ja että se näyttelee keskeistä osaa 
sisämarkkinoiden ja Euroopan 
yhdentymisen syventämisessä; pyytää, että 
alueellinen yhteistyö olisi jatkossakin yksi 
koheesiopolitiikan tavoitteista;

Or. fr

Tarkistus 14
Nuno Teixeira

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. korostaa, että taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen koheesion 
periaatteisiin perustuvan alueellisen 
yhteistyön tavoitteena on, että kaikki 
EU:n alueet osallistuvat koko Euroopan 
unionin yhdenmukaisen kehityksen 
edistämiseen; muistuttaa tältä osin 
sellaisten heikommassa asemassa olevien 
alueiden tarvitsemasta erityisestä 
huomiosta, joilla kehitys on viivästynyt tai 
joilla esiintyy suuria kehityksen tasoon 
liittyviä eroja;

Or. pt

Tarkistus 15
Georgios Stavrakakis

Päätöslauselmaesitys
3 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että alueellinen yhteistyö on 
osoittanut tehokkuutensa ja että sen 
potentiaalia ja kilpailukyvyn 
kehittämismahdollisuuksia ei vielä 
riittävästi hyödynnetä, koska sille 
myönnetään niin niukasti määrärahoja; 
pyytää osoittamaan Euroopan alueellinen 
yhteistyö -tavoitteeseen seuraavalla 
ohjelmakaudella vähintään 5 prosenttia 
koheesiopolitiikan 
kokonaistalousarviosta;

3. katsoo, että alueellinen yhteistyö on 
osoittanut tehokkuutensa ja että sen 
potentiaalia ja kilpailukyvyn 
kehittämismahdollisuuksia ei vielä 
riittävästi hyödynnetä, koska sille 
myönnetään niin niukasti määrärahoja ja 
koska sen täytäntöönpanosäännöt ovat 
monimutkaisia; pyytää osoittamaan 
Euroopan alueellinen yhteistyö 
-tavoitteeseen ja tämän tavoitteen 
rahoitusjärjestelyjä koskevien välineiden 
käyttöönottoon seuraavalla 
ohjelmakaudella enemmän määrärahoja;

Or. en

Tarkistus 16
Erminia Mazzoni

Päätöslauselmaesitys
3 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että alueellinen yhteistyö on 
osoittanut tehokkuutensa ja että sen 
potentiaalia ja kilpailukyvyn 
kehittämismahdollisuuksia ei vielä 
riittävästi hyödynnetä, koska sille 
myönnetään niin niukasti määrärahoja; 
pyytää osoittamaan Euroopan alueellinen 
yhteistyö -tavoitteeseen seuraavalla 
ohjelmakaudella vähintään 5 prosenttia 
koheesiopolitiikan 
kokonaistalousarviosta;

3. katsoo, että alueellinen yhteistyö on 
osoittanut tehokkuutensa ja että sen 
potentiaalia ja kilpailukyvyn 
kehittämismahdollisuuksia ei vielä 
riittävästi hyödynnetä, koska sille 
myönnetään niin niukasti määrärahoja; 
pyytää osoittamaan Euroopan alueellinen 
yhteistyö -tavoitteeseen seuraavalla 
ohjelmakaudella asianmukaisen 
rahoituksen, jolla voidaan toteuttaa sille 
kuuluvat tehtävät;

Or. it
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Tarkistus 17
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Päätöslauselmaesitys
3 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että alueellinen yhteistyö on 
osoittanut tehokkuutensa ja että sen 
potentiaalia ja kilpailukyvyn 
kehittämismahdollisuuksia ei vielä 
riittävästi hyödynnetä, koska sille 
myönnetään niin niukasti määrärahoja; 
pyytää osoittamaan Euroopan alueellinen 
yhteistyö -tavoitteeseen seuraavalla 
ohjelmakaudella vähintään 5 prosenttia
koheesiopolitiikan kokonaistalousarviosta;

3. katsoo, että alueellinen yhteistyö on 
osoittanut tehokkuutensa ja että sen 
potentiaalia ja kilpailukyvyn 
kehittämismahdollisuuksia ei vielä 
riittävästi hyödynnetä, koska sille 
myönnetään niin niukasti määrärahoja; 
pyytää nostamaan Euroopan alueellinen 
yhteistyö -tavoitteen nykyisen 
ohjelmakauden 2,5 prosentin osuutta
seuraavalla ohjelmakaudella vähintään 
5 prosenttiin koheesiopolitiikan 
kokonaistalousarviosta;

Or. el

Tarkistus 18
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Sabine Verheyen

Päätöslauselmaesitys
3 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että alueellinen yhteistyö on 
osoittanut tehokkuutensa ja että sen 
potentiaalia ja kilpailukyvyn 
kehittämismahdollisuuksia ei vielä 
riittävästi hyödynnetä, koska sille 
myönnetään niin niukasti määrärahoja; 
pyytää osoittamaan Euroopan alueellinen 
yhteistyö -tavoitteeseen seuraavalla 
ohjelmakaudella vähintään 5 prosenttia
koheesiopolitiikan kokonaistalousarviosta;

3. katsoo, että alueellinen yhteistyö on 
osoittanut tehokkuutensa ja että sen 
potentiaalia ja kilpailukyvyn 
kehittämismahdollisuuksia ei vielä 
riittävästi hyödynnetä, koska sille 
myönnetään niin niukasti määrärahoja; 
pyytää osoittamaan Euroopan alueellinen 
yhteistyö -tavoitteeseen seuraavalla 
ohjelmakaudella vähintään 7 prosenttia
koheesiopolitiikan kokonaistalousarviosta;

Or. en
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Tarkistus 19
Markus Pieper

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. vaatii, että valtioiden rajat ylittävän 
verkon laajentamista viedään nyt 
tehostetusti eteenpäin raja-alueilla; vaatii 
olemassa olevan tavoitteen 3 
laajentamista sellaisilla 
tukimahdollisuuksilla, jotka tarjoavat 
pääsyn TEN-infrastruktuureihin tai 
joiden avulla voidaan laajentaa niitä 
("3 + TEN"); vaatii tätä varten 
vuodesta 2013 alkaen uutta 
budjettikohtaa rajat ylittäville 
infrastruktuureille, mikä ei kuitenkaan 
saa haitata alueellista yhteistyötä koskevia 
käynnissä olevia ohjelmia;

Or. de

Tarkistus 20
Erminia Mazzoni

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. suosittaa, että tavoitteen 3 nykyinen 
rakenne eli sen kolme ohjelmalohkoa (rajat 
ylittävä, valtioiden välinen ja alueiden 
välinen) säilytetään, että rajat ylittävä 
yhteistyö pidetään vallitsevana muihin 
ohjelmalohkoihin nähden ja että siihen 
varataan vähintään 70 prosenttia 
alueellisen yhteistyön talousarviosta;

4. suosittaa, että tavoitteen 3 nykyinen 
rakenne eli sen kolme ohjelmalohkoa (rajat 
ylittävä, valtioiden välinen ja alueiden 
välinen) säilytetään;

Or. it
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Tarkistus 21
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. suosittaa, että tavoitteen 3 nykyinen 
rakenne eli sen kolme ohjelmalohkoa (rajat 
ylittävä, valtioiden välinen ja alueiden 
välinen) säilytetään, että rajat ylittävä 
yhteistyö pidetään vallitsevana muihin 
ohjelmalohkoihin nähden ja että siihen 
varataan vähintään 70 prosenttia 
alueellisen yhteistyön talousarviosta;

4. suosittaa, että tavoitteen 3 nykyinen 
rakenne eli sen kolme ohjelmalohkoa (rajat 
ylittävä (ohjelmalohko A), valtioiden 
välinen (ohjelmalohko B) ja alueiden 
välinen (ohjelmalohko C)) säilytetään, että 
rajat ylittävä yhteistyö pidetään 
vallitsevana muihin ohjelmalohkoihin 
nähden ja että siihen varataan vähintään 
70 prosenttia alueellisen yhteistyön 
talousarviosta;

Or. fr

Tarkistus 22
Seán Kelly

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. suosittaa, että tavoitteen 3 nykyinen 
rakenne eli sen kolme ohjelmalohkoa (rajat 
ylittävä, valtioiden välinen ja alueiden 
välinen) säilytetään, että rajat ylittävä 
yhteistyö pidetään vallitsevana muihin 
ohjelmalohkoihin nähden ja että siihen 
varataan vähintään 70 prosenttia 
alueellisen yhteistyön talousarviosta;

4. suosittaa, että tavoitteen 3 nykyinen 
rakenne eli sen kolme ohjelmalohkoa (rajat 
ylittävä, valtioiden välinen ja alueiden 
välinen) säilytetään, että rajat ylittävä 
yhteistyö pidetään vallitsevana muihin 
ohjelmalohkoihin nähden ja että siihen 
varataan vähintään 70 prosenttia 
alueellisen yhteistyön talousarviosta; 
huomauttaa, että ohjelman varat olisi 
jaettava oikeudenmukaisesti ja 
tasapuolisesti kaikkien alueiden kesken;

Or. en
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Tarkistus 23
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. pitää tarpeellisena säilyttää erottelu rajat 
ylittävään ohjelmalohkoon, joka vastaa 
rajaseutualueiden paikallisiin tarpeisiin, ja 
valtioiden väliseen ohjelmalohkoon, joka 
mahdollistaa yhteistyön laajempien 
strategisten alueiden kesken;

5. pitää tarpeellisena säilyttää erottelu rajat 
ylittävään ohjelmalohkoon, joka vastaa 
rajaseutualueiden paikallisiin tarpeisiin, ja 
valtioiden väliseen ohjelmalohkoon, joka 
mahdollistaa yhteistyön laajempien 
strategisesti ja taloudellisesti tärkeiden
alueiden kesken;

Or. el

Tarkistus 24
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. pitää tarpeellisena säilyttää erottelu 
rajat ylittävään ohjelmalohkoon, joka 
vastaa rajaseutualueiden paikallisiin 
tarpeisiin, ja valtioiden väliseen 
ohjelmalohkoon, joka mahdollistaa 
yhteistyön laajempien strategisten alueiden 
kesken;

5. katsoo, että jos säilytetään erottelu rajat 
ylittävään ohjelmalohkoon 
(ohjelmalohko A), joka vastaa rajat 
ylittävien alueiden paikallisiin tarpeisiin, ja 
valtioiden väliseen ohjelmalohkoon 
(ohjelmalohko B), joka mahdollistaa 
yhteistyön laajempien strategisten alueiden 
kesken, on etsittävä nykyistä parempaa 
koordinointia kahden ohjelmalohkon 
välillä;

Or. fr

Tarkistus 25
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht

Päätöslauselmaesitys
5 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. pitää tarpeellisena säilyttää erottelu rajat 
ylittävään ohjelmalohkoon, joka vastaa 
rajaseutualueiden paikallisiin tarpeisiin, ja 
valtioiden väliseen ohjelmalohkoon, joka 
mahdollistaa yhteistyön laajempien 
strategisten alueiden kesken;

5. pitää tarpeellisena säilyttää erottelu rajat 
ylittävään ohjelmalohkoon, joka vastaa 
rajaseutualueiden paikallisiin tarpeisiin, ja 
valtioiden väliseen ohjelmalohkoon, 
mukaan luettuna niin sanottu 
makroalueellinen taso, joka mahdollistaa 
yhteistyön laajempien strategisten alueiden 
kesken;

Or. en

Tarkistus 26
Rosa Estaràs Ferragut

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kannustaa kuitenkin alueellisten 
yhteistyötoimien johdonmukaisuuden ja 
jatkuvuuden varmistamiseksi käyttämään 
hankkeiden strategisuuden mukaan 
joustavammin EAKR-asetuksen 21 artiklan 
tarjoamaa mahdollisuutta määrittää toimien 
sijainti rajat ylittävässä ja valtioiden 
välisessä yhteistyössä; pyytää 
tarkastelemaan uudelleen rajat ylittävässä 
yhteistyössä sovellettavaa 150 kilometrin
raja-arvoa rannikko- ja merialueiden 
osalta;

6. kannustaa kuitenkin alueellisten 
yhteistyötoimien johdonmukaisuuden ja 
jatkuvuuden varmistamiseksi käyttämään 
hankkeiden strategisuuden mukaan 
joustavammin EAKR-asetuksen 21 artiklan 
tarjoamaa mahdollisuutta määrittää toimien 
sijainti rajat ylittävässä ja valtioiden 
välisessä yhteistyössä; pyytää, että 
saaristoalueiden luokittelemiseksi 
tukikelpoisiksi rajat ylittäviksi alueiksi 
poistetaan joka tapauksessa rajat 
ylittävässä yhteistyössä sovellettavaa
150 kilometrin enimmäisetäisyyttä 
koskeva kriteeri ja yleisesti kaikki 
maantieteellistä etäisyyttä koskevat 
kriteerit;

Or. es
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Tarkistus 27
Nuno Teixeira

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kannustaa kuitenkin alueellisten 
yhteistyötoimien johdonmukaisuuden ja 
jatkuvuuden varmistamiseksi käyttämään 
hankkeiden strategisuuden mukaan 
joustavammin EAKR-asetuksen 21 artiklan 
tarjoamaa mahdollisuutta määrittää toimien 
sijainti rajat ylittävässä ja valtioiden 
välisessä yhteistyössä; pyytää 
tarkastelemaan uudelleen rajat ylittävässä 
yhteistyössä sovellettavaa 150 kilometrin 
raja-arvoa rannikko- ja merialueiden 
osalta;

6. kannustaa kuitenkin alueellisten 
yhteistyötoimien johdonmukaisuuden ja 
jatkuvuuden varmistamiseksi käyttämään 
hankkeiden strategisuuden mukaan 
joustavammin EAKR-asetuksen 21 artiklan 
tarjoamaa mahdollisuutta määrittää toimien 
sijainti rajat ylittävässä ja valtioiden 
välisessä yhteistyössä; pyytää poistamaan
rajat ylittävässä yhteistyössä sovellettavan
150 kilometrin raja-arvon rannikko- ja 
merialueiden osalta; panee merkille tässä 
yhteydessä erityisen tilanteen, joka koskee 
syrjäisimpiä alueita, joiden 
ominaispiirteitä ovat saaristoluonteisuus 
ja syrjäinen sijainti;

Or. pt

Tarkistus 28
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Sabine Verheyen

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kannustaa kuitenkin alueellisten 
yhteistyötoimien johdonmukaisuuden ja 
jatkuvuuden varmistamiseksi käyttämään 
hankkeiden strategisuuden mukaan 
joustavammin EAKR-asetuksen 21 artiklan 
tarjoamaa mahdollisuutta määrittää toimien 
sijainti rajat ylittävässä ja valtioiden 
välisessä yhteistyössä; pyytää 
tarkastelemaan uudelleen rajat ylittävässä 
yhteistyössä sovellettavaa 150 kilometrin 
raja-arvoa rannikko- ja merialueiden 
osalta;

6. kannustaa kuitenkin alueellisten 
yhteistyötoimien johdonmukaisuuden ja 
jatkuvuuden varmistamiseksi käyttämään 
hankkeiden strategisuuden mukaan 
joustavammin EAKR-asetuksen 21 artiklan 
tarjoamaa mahdollisuutta määrittää toimien 
sijainti rajat ylittävässä ja valtioiden 
välisessä yhteistyössä; pyytää käyttämään 
tiettyä joustavuutta sovellettaessa rajat 
ylittävässä yhteistyössä sovellettavaa 
150 kilometrin raja-arvoa rannikko- ja 
merialueiden osalta;
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Or. en

Tarkistus 29
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kannustaa kuitenkin alueellisten 
yhteistyötoimien johdonmukaisuuden ja 
jatkuvuuden varmistamiseksi käyttämään 
hankkeiden strategisuuden mukaan 
joustavammin EAKR-asetuksen 21 artiklan 
tarjoamaa mahdollisuutta määrittää toimien 
sijainti rajat ylittävässä ja valtioiden 
välisessä yhteistyössä; pyytää
tarkastelemaan uudelleen rajat ylittävässä 
yhteistyössä sovellettavaa 150 kilometrin 
raja-arvoa rannikko- ja merialueiden 
osalta;

6. kannustaa lisäksi alueellisten 
yhteistyötoimien johdonmukaisuuden ja 
jatkuvuuden varmistamiseksi käyttämään 
hankkeiden strategisuuden mukaan 
joustavammin EAKR-asetuksen 21 artiklan 
tarjoamaa mahdollisuutta määrittää toimien 
sijainti rajat ylittävässä ja valtioiden 
välisessä yhteistyössä; pyytää 
tarkastelemaan uudelleen rajat ylittävässä 
yhteistyössä sovellettavaa 150 kilometrin 
raja-arvoa rannikko- ja merialueiden 
osalta;

Or. fr

Tarkistus 30
Seán Kelly

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kannustaa kuitenkin alueellisten 
yhteistyötoimien johdonmukaisuuden ja 
jatkuvuuden varmistamiseksi käyttämään 
hankkeiden strategisuuden mukaan 
joustavammin EAKR-asetuksen 21 artiklan 
tarjoamaa mahdollisuutta määrittää toimien 
sijainti rajat ylittävässä ja valtioiden 
välisessä yhteistyössä; pyytää 
tarkastelemaan uudelleen rajat ylittävässä 
yhteistyössä sovellettavaa 150 kilometrin 
raja-arvoa rannikko- ja merialueiden 

6. kannustaa kuitenkin alueellisten 
yhteistyötoimien johdonmukaisuuden ja 
jatkuvuuden varmistamiseksi käyttämään 
hankkeiden strategisuuden mukaan 
joustavammin EAKR-asetuksen 21 artiklan 
tarjoamaa mahdollisuutta määrittää toimien 
sijainti rajat ylittävässä ja valtioiden 
välisessä yhteistyössä ja ottamaan 
mukaan merialueet; pyytää tarkastelemaan 
uudelleen rajat ylittävässä yhteistyössä 
sovellettavaa 150 kilometrin raja-arvoa 
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osalta; rannikko- ja merialueiden osalta;

Or. en

Tarkistus 31
Luís Paulo Alves

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. katsoo, että EU:hun kuuluu alueita, 
jotka eivät syrjäisen sijaintinsa ja 
merirajan etäisyyden vuoksi voi toteuttaa 
alueellista yhteistyötä;

Or. pt

Tarkistus 32
Luís Paulo Alves

Päätöslauselmaesitys
6 b kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 b. katsoo lisäksi, että näiden alueiden 
EU:n ulkopuolisiin maantieteellisiin 
alueisiin liittyvää yhdentymistä ja 
avautumista ei mitata eikä voida mitata 
pelkästään niiden maantieteellisesti 
syrjäisen sijainnin perusteella; katsoo, 
että nämä alueet osaksi maailmaa 
liittävien historiallisten, kulttuuristen ja 
kielellisten siteiden rikkaus antavat näille 
alueille etuoikeutetun aseman näiden 
suhteiden syventämiseksi, mikä vahvistaa 
EU:n asemaa maailmassa; on sitä mieltä, 
että näiden alueiden on tämän vuoksi 
voitava osallistua rajat ylittävän 
yhteistyön ohjelmiin;

Or. pt
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Tarkistus 33
Seán Kelly

Päätöslauselmaesitys
7 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. pyytää pohtimaan prosessin 
alkuvaiheissa, mitä strategisia tarpeita 
kullakin rajaseudulla on Eurooppa 2020 
-strategiaan liittyen, ja pyytää, että 
Euroopan alueellinen yhteistyö otetaan 
mukaan ja sovitetaan kaikkien tasojen –
unionin, jäsenvaltioiden ja alueiden –
strategiseen suunnitteluun;

7. pyytää pohtimaan prosessin 
alkuvaiheissa, mitä strategisia tarpeita 
kullakin alueella on Eurooppa 2020 
-strategiaan liittyen, ja pyytää, että 
Euroopan alueellinen yhteistyö otetaan 
mukaan ja sovitetaan kaikkien tasojen –
unionin, jäsenvaltioiden ja alueiden –
strategiseen suunnitteluun;

Or. en

Tarkistus 34
Ramona Nicole Mănescu

Päätöslauselmaesitys
7 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. pyytää pohtimaan prosessin 
alkuvaiheissa, mitä strategisia tarpeita 
kullakin rajaseudulla on Eurooppa 2020 
-strategiaan liittyen, ja pyytää, että 
Euroopan alueellinen yhteistyö otetaan 
mukaan ja sovitetaan kaikkien tasojen –
unionin, jäsenvaltioiden ja alueiden –
strategiseen suunnitteluun;

7. korostaa alueellisen yhteistyön 
olennaisen tärkeää asemaa 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden 
saavuttamisessa; pyytää pohtimaan 
prosessin alkuvaiheissa, mitä strategisia 
tarpeita kullakin rajaseudulla on kyseiseen 
strategiaan liittyen, ja pyytää, että 
Euroopan alueellinen yhteistyö otetaan 
mukaan ja sovitetaan kaikkien tasojen –
unionin, jäsenvaltioiden ja alueiden –
strategiseen suunnitteluun;

Or. en
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Tarkistus 35
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Päätöslauselmaesitys
7 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. pyytää pohtimaan prosessin 
alkuvaiheissa, mitä strategisia tarpeita 
kullakin rajaseudulla on Eurooppa 2020 
-strategiaan liittyen, ja pyytää, että 
Euroopan alueellinen yhteistyö otetaan 
mukaan ja sovitetaan kaikkien tasojen –
unionin, jäsenvaltioiden ja alueiden –
strategiseen suunnitteluun; 

7. pyytää pohtimaan prosessin 
alkuvaiheissa, mitä strategisia tarpeita 
kullakin rajaseudulla ja yhteistyön alueella
on Eurooppa 2020 -strategiaan liittyen, ja 
pyytää, että Euroopan alueellinen yhteistyö 
otetaan mukaan ja sovitetaan kaikkien 
tasojen – unionin, jäsenvaltioiden, alueiden 
ja paikallisten yhteisöjen – strategiseen 
suunnitteluun; vaatii, että komissio 
täsmentää mahdollisimman nopeasti 
ehdotustensa sisältöä niiden varojen 
temaattisen painopisteen osalta, jotka 
liittyvät Eurooppa 2020 -strategian 
"temaattiseen valikkoon";

Or. fr

Tarkistus 36
Alain Cadec

Päätöslauselmaesitys
7 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. pyytää pohtimaan prosessin 
alkuvaiheissa, mitä strategisia tarpeita 
kullakin rajaseudulla on Eurooppa 2020 
-strategiaan liittyen, ja pyytää, että 
Euroopan alueellinen yhteistyö otetaan 
mukaan ja sovitetaan kaikkien tasojen –
unionin, jäsenvaltioiden ja alueiden –
strategiseen suunnitteluun; 

7. pyytää pohtimaan prosessin 
alkuvaiheissa, mitä strategisia tarpeita 
kullakin rajaseudulla ja yhteistyön alueella
on Eurooppa 2020 -strategiaan liittyen, ja 
pyytää, että Euroopan alueellinen yhteistyö 
otetaan mukaan ja sovitetaan kaikkien 
tasojen – unionin, jäsenvaltioiden ja 
alueiden – strategiseen suunnitteluun; 

Or. fr
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Tarkistus 37
László Surján

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. katsoo, että rajat ylittävää yhteistyötä 
koskevat ohjelmat ovat olennaisen 
tärkeitä, jotta voidaan toimia tehokkaasti 
ja saada aikaan tuloksia strategioissa, 
jotka koskevat köyhyyden vähentämistä ja 
heikossa asemassa olevien ryhmien 
(kuten romanien) integroimista 
eurooppalaiseen valtavirtaväestöön; 
kehottaa käsittelemään tätä asiaa 
ensisijaisena kysymyksenä 
sääntelypuitteita laadittaessa;

Or. en

Tarkistus 38
László Surján

Päätöslauselmaesitys
7 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 b. kehottaa soveltamaan erityistä 
lähestymistapaa erittäin heikossa 
asemassa oleviin mikroalueisiin, jotka 
kamppailevat suuren köyhyyden ja 
enemmistö- ja vähemmistökulttuurien 
jännittyneen rinnakkaiselon kanssa ja 
joilla ei ole saatavilla inhimillisiä tai 
taloudellisia resursseja, jotta EU:n 
aluekehitysohjelmiin osallistuminen olisi 
mahdollista; kehottaa ottamaan näitä 
mikroalueita varten käyttöön väliaikaisen 
välineen, joka perustuu aiempaa 
vahvempaan tekniseen tukeen, 
huomattavasti alempaan 
yhteisrahoitusosuuteen ja 
yksinkertaistettuihin 
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täytäntöönpanosääntöihin;

Or. en

Tarkistus 39
Erminia Mazzoni

Päätöslauselmaesitys
8 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. toivoo, että jatkossa rahoitusta eivät 
enää jakaisi jäsenvaltiot vaan jakaminen 
suoritettaisiin unionin tasolla, kutakin 
alueellisen yhteistyön ohjelmaa kohden ja 
käyttäen yleisen asetuksen liitteessä 2 
olevassa 5 kohdassa esitettyjä perusteita, 
jotta kunkin alueen ja yhteistyöseudun 
tarpeisiin voidaan vastata strategisesti ja 
kokonaisvaltaisesti; kehottaa Euroopan 
komissiota kehittämään muita strategisia 
perusteita, jotka ovat mitattavissa, 
relevantteja ja alueiden tarpeita 
heijastavia ja joilla voidaan painottaa 
pääasiallista demografista perustetta;

8. toivoo, että rahoituksen jakaminen
vastaisi nykyistä enemmän yleisen 
asetuksen liitteessä 2 olevassa 5 kohdassa 
esitettyjä perusteita, jotta kunkin alueen ja 
yhteistyöseudun tavoitteet voitaisiin 
toteuttaa strategisesti ja 
kokonaisvaltaisesti;

Or. it

Tarkistus 40
Victor Boştinaru

Päätöslauselmaesitys
8 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. toivoo, että jatkossa rahoitusta eivät 
enää jakaisi jäsenvaltiot vaan jakaminen 
suoritettaisiin unionin tasolla, kutakin 
alueellisen yhteistyön ohjelmaa kohden ja 
käyttäen yleisen asetuksen liitteessä 2 
olevassa 5 kohdassa esitettyjä perusteita, 

8. toivoo, että alueellisen yhteistyön 
hankkeita koordinoitaisiin unionin tasolla, 
jotta alueiden ja yhteistyöseutujen 
tarpeisiin voidaan vastata strategisesti ja 
kokonaisvaltaisesti; kehottaa Euroopan 
komissiota kehittämään muita strategisia 



PE458.829v01-00 22/71 AM\858194FI.doc

FI

jotta kunkin alueen ja yhteistyöseudun
tarpeisiin voidaan vastata strategisesti ja 
kokonaisvaltaisesti; kehottaa Euroopan 
komissiota kehittämään muita strategisia 
perusteita, jotka ovat mitattavissa, 
relevantteja ja alueiden tarpeita heijastavia 
ja joilla voidaan painottaa pääasiallista 
demografista perustetta;

perusteita, jotka ovat mitattavissa, 
relevantteja ja alueiden tarpeita heijastavia 
ja joilla voidaan painottaa pääasiallista 
demografista perustetta;

Or. en

Tarkistus 41
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Päätöslauselmaesitys
8 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. toivoo, että jatkossa rahoitusta eivät 
enää jakaisi jäsenvaltiot vaan jakaminen 
suoritettaisiin unionin tasolla, kutakin 
alueellisen yhteistyön ohjelmaa kohden ja 
käyttäen yleisen asetuksen liitteessä 2 
olevassa 5 kohdassa esitettyjä perusteita, 
jotta kunkin alueen ja yhteistyöseudun 
tarpeisiin voidaan vastata strategisesti ja 
kokonaisvaltaisesti; kehottaa Euroopan 
komissiota kehittämään muita strategisia 
perusteita, jotka ovat mitattavissa, 
relevantteja ja alueiden tarpeita heijastavia 
ja joilla voidaan painottaa pääasiallista 
demografista perustetta;

8. toivoo, että rahoitus jaetaan kullekin 
alueellisen yhteistyön ohjelmalle 
yhtenäisten perusteiden mukaisesti, jotta 
kunkin alueen ja yhteistyöseudun tarpeisiin 
voidaan vastata strategisesti ja 
kokonaisvaltaisesti; kehottaa tämän osalta 
Euroopan komissiota kehittämään muita 
strategisia perusteita, jotka ovat 
mitattavissa, relevantteja ja alueiden 
tarpeita heijastavia ja joilla voidaan 
painottaa demografisia perusteita;

Or. en

Tarkistus 42
Georgios Stavrakakis

Päätöslauselmaesitys
8 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. toivoo, että jatkossa rahoitusta eivät 
enää jakaisi jäsenvaltiot vaan jakaminen 
suoritettaisiin unionin tasolla, kutakin 
alueellisen yhteistyön ohjelmaa kohden ja 
käyttäen yleisen asetuksen liitteessä 2 
olevassa 5 kohdassa esitettyjä perusteita, 
jotta kunkin alueen ja yhteistyöseudun 
tarpeisiin voidaan vastata strategisesti ja 
kokonaisvaltaisesti; kehottaa Euroopan 
komissiota kehittämään muita strategisia 
perusteita, jotka ovat mitattavissa, 
relevantteja ja alueiden tarpeita heijastavia 
ja joilla voidaan painottaa pääasiallista 
demografista perustetta;

8. toivoo, että rahoitus alueellista 
yhteistyötä varten jaettaisiin ottaen 
huomioon alueiden tai yhteistyöseutujen 
erityispiirteet ja käyttäen yleisen asetuksen 
liitteessä 2 olevassa 5 kohdassa esitettyjä 
perusteita jotta kunkin alueen ja 
yhteistyöseudun tarpeisiin voidaan vastata 
strategisesti ja kokonaisvaltaisesti; kehottaa 
Euroopan komissiota kehittämään muita 
strategisia perusteita, jotka ovat 
mitattavissa, relevantteja ja alueiden 
tarpeita heijastavia ja joilla voidaan 
painottaa pääasiallista demografista 
perustetta;

Or. en

Tarkistus 43
Sabine Verheyen

Päätöslauselmaesitys
8 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. toivoo, että jatkossa rahoitusta eivät 
enää jakaisi jäsenvaltiot vaan jakaminen 
suoritettaisiin unionin tasolla, kutakin 
alueellisen yhteistyön ohjelmaa kohden ja 
käyttäen yleisen asetuksen liitteessä 2 
olevassa 5 kohdassa esitettyjä perusteita, 
jotta kunkin alueen ja yhteistyöseudun 
tarpeisiin voidaan vastata strategisesti ja 
kokonaisvaltaisesti; kehottaa Euroopan 
komissiota kehittämään muita strategisia 
perusteita, jotka ovat mitattavissa, 
relevantteja ja alueiden tarpeita heijastavia 
ja joilla voidaan painottaa pääasiallista 
demografista perustetta;

8. toivoo, että jäsenvaltiot jakaisivat 
edelleen rahoituksen mutta että jakaminen 
suoritettaisiin unionin tasolla, kutakin 
alueellisen yhteistyön ohjelmaa kohden ja 
käyttäen yleisen asetuksen liitteessä 2 
olevassa 5 kohdassa esitettyjä perusteita, 
jotta kunkin alueen ja yhteistyöseudun 
tarpeisiin voidaan vastata strategisesti ja 
kokonaisvaltaisesti; kehottaa Euroopan 
komissiota ja jäsenvaltioita kehittämään 
muita strategisia perusteita, jotka ovat 
mitattavissa, relevantteja ja alueiden 
tarpeita heijastavia mutta joilla ei 
heikennettäisi pääasiallista demografista 
perustetta;

Or. en
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Tarkistus 44
Riikka Manner

Päätöslauselmaesitys
8 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. toivoo, että jatkossa rahoitusta eivät enää 
jakaisi jäsenvaltiot vaan jakaminen 
suoritettaisiin unionin tasolla, kutakin 
alueellisen yhteistyön ohjelmaa kohden ja 
käyttäen yleisen asetuksen liitteessä 2 
olevassa 5 kohdassa esitettyjä perusteita, 
jotta kunkin alueen ja yhteistyöseudun 
tarpeisiin voidaan vastata strategisesti ja 
kokonaisvaltaisesti; kehottaa Euroopan 
komissiota kehittämään muita strategisia 
perusteita, jotka ovat mitattavissa, 
relevantteja ja alueiden tarpeita heijastavia 
ja joilla voidaan painottaa pääasiallista 
demografista perustetta;

8. pyytää komissiota arvioimaan 
mahdollisuutta siihen, että jatkossa 
rahoitusta eivät enää jakaisi jäsenvaltiot 
vaan jakaminen suoritettaisiin unionin 
tasolla, kutakin alueellisen yhteistyön 
ohjelmaa kohden ja käyttäen yleisen 
asetuksen liitteessä 2 olevassa 5 kohdassa 
esitettyjä perusteita, jotta kunkin alueen ja 
yhteistyöseudun tarpeisiin voidaan vastata 
strategisesti ja kokonaisvaltaisesti; kehottaa 
Euroopan komissiota kehittämään muita 
strategisia perusteita, jotka ovat 
mitattavissa, relevantteja ja alueiden 
tarpeita heijastavia ja joilla voidaan 
painottaa pääasiallista demografista 
perustetta;

Or. fi

Tarkistus 45
Nuno Teixeira

Päätöslauselmaesitys
8 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. toivoo, että jatkossa rahoitusta eivät enää 
jakaisi jäsenvaltiot vaan jakaminen 
suoritettaisiin unionin tasolla, kutakin 
alueellisen yhteistyön ohjelmaa kohden ja 
käyttäen yleisen asetuksen liitteessä 2 
olevassa 5 kohdassa esitettyjä perusteita, 
jotta kunkin alueen ja yhteistyöseudun 
tarpeisiin voidaan vastata strategisesti ja 
kokonaisvaltaisesti; kehottaa Euroopan 

8. toivoo, että jatkossa rahoitusta eivät enää 
jakaisi jäsenvaltiot vaan jakaminen 
suoritettaisiin unionin tasolla, kutakin 
alueellisen yhteistyön ohjelmaa kohden ja 
käyttäen yleisen asetuksen liitteessä 2 
olevassa 5 kohdassa esitettyjä perusteita, 
jotta kunkin alueen ja yhteistyöseudun 
tarpeisiin voidaan vastata strategisesti ja 
kokonaisvaltaisesti; kehottaa Euroopan 
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komissiota kehittämään muita strategisia 
perusteita, jotka ovat mitattavissa, 
relevantteja ja alueiden tarpeita heijastavia 
ja joilla voidaan painottaa pääasiallista 
demografista perustetta;

komissiota kehittämään muita strategisia 
perusteita, jotka ovat mitattavissa, 
relevantteja ja alueiden tarpeita heijastavia 
ja joilla voidaan painottaa pääasiallista 
demografista perustetta siten, että 
huomioon otetaan demografisten 
muutosten ja erityisesti väestön 
ikääntymisen EU:n alueille pitkällä 
aikavälillä aiheuttamat taloudelliset ja 
sosiaaliset haasteet;

Or. pt

Tarkistus 46
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Päätöslauselmaesitys
8 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. toivoo, että jatkossa rahoitusta eivät enää 
jakaisi jäsenvaltiot vaan jakaminen 
suoritettaisiin unionin tasolla, kutakin 
alueellisen yhteistyön ohjelmaa kohden ja 
käyttäen yleisen asetuksen liitteessä 2 
olevassa 5 kohdassa esitettyjä perusteita, 
jotta kunkin alueen ja yhteistyöseudun 
tarpeisiin voidaan vastata strategisesti ja 
kokonaisvaltaisesti; kehottaa Euroopan 
komissiota kehittämään muita strategisia 
perusteita, jotka ovat mitattavissa, 
relevantteja ja alueiden tarpeita heijastavia 
ja joilla voidaan painottaa pääasiallista 
demografista perustetta;

8. toivoo, että jatkossa rahoitusta eivät enää 
jakaisi jäsenvaltiot vaan jakaminen 
suoritettaisiin unionin tasolla, kutakin 
alueellisen yhteistyön ohjelmaa kohden ja 
käyttäen yleisen asetuksen liitteessä 2 
olevassa 5 kohdassa esitettyjä perusteita, 
jotta kunkin alueen ja yhteistyöseudun 
tarpeisiin voidaan vastata strategisesti ja 
kokonaisvaltaisesti; kehottaa Euroopan 
komissiota kehittämään muita strategisia 
perusteita, jotka ovat mitattavissa, 
relevantteja ja alueiden tarpeita heijastavia 
ja joilla voidaan painottaa pääasiallista 
demografista perustetta, nimittäin 
saaristoluonnetta tai vaikeita 
luonnonolosuhteita ja topografisia 
olosuhteita; 

Or. el
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Tarkistus 47
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. vahvistaa jälleen, että alueiden välinen 
yhteistyö on tärkeää, mutta valittaa, ettei 
siihen myönnetä riittävästi resursseja; 
pyytää alentamaan unionin 
yhteisrahoitusosuuden tässä ohjelmassa 
75 prosentista 60 prosenttiin, kun 
osallistujat tulevat alueellinen 
kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen 
alueilta; kannustaa alueita hyödyntämään 
paremmin yleisen asetuksen 37 artiklan 
6 kohdan b alakohdassa tarjottuja 
mahdollisuuksia alueiden väliseen 
yhteistyöhön; suosittaa myös, että 
tavoitteen 3 alueiden välisestä 
ohjelmalohkosta tuetaan myös näiden 
hankkeiden koordinointia ja vetämistä, 
tietämyksen hallinnan välineiden 
kehittämistä ja hyvien käytäntöjen vaihtoa, 
minkä olisi tapahduttava koordinoidummin 
Interact-ohjelman kanssa ja sen tuella;

9. vahvistaa jälleen, että alueiden välinen 
yhteistyö on tärkeää; kannustaa alueita 
hyödyntämään paremmin yleisen asetuksen 
37 artiklan 6 kohdan b alakohdassa 
tarjottuja mahdollisuuksia alueiden 
väliseen yhteistyöhön; suosittaa myös, että 
tavoitteen 3 alueiden välisestä 
ohjelmalohkosta tuetaan myös näiden 
hankkeiden koordinointia ja vetämistä, 
tietämyksen hallinnan välineiden 
kehittämistä ja hyvien käytäntöjen vaihtoa, 
minkä olisi tapahduttava koordinoidummin 
Interact-ohjelman kanssa ja sen tuella;

Or. el

Tarkistus 48
Erminia Mazzoni

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. vahvistaa jälleen, että alueiden välinen 
yhteistyö on tärkeää, mutta valittaa, ettei 
siihen myönnetä riittävästi resursseja; 
pyytää alentamaan unionin 
yhteisrahoitusosuuden tässä ohjelmassa 
75 prosentista 60 prosenttiin, kun 
osallistujat tulevat alueellinen 

9. vahvistaa jälleen, että alueiden välinen 
yhteistyö on tärkeää, mutta valittaa, ettei 
siihen myönnetä riittävästi resursseja; 
kannustaa alueita hyödyntämään paremmin 
yleisen asetuksen 37 artiklan 6 kohdan 
b alakohdassa tarjottuja mahdollisuuksia 
alueiden väliseen yhteistyöhön; suosittaa 
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kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen 
alueilta; kannustaa alueita hyödyntämään 
paremmin yleisen asetuksen 37 artiklan 
6 kohdan b alakohdassa tarjottuja 
mahdollisuuksia alueiden väliseen 
yhteistyöhön; suosittaa myös, että 
tavoitteen 3 alueiden välisestä 
ohjelmalohkosta tuetaan myös näiden 
hankkeiden koordinointia ja vetämistä, 
tietämyksen hallinnan välineiden 
kehittämistä ja hyvien käytäntöjen vaihtoa, 
minkä olisi tapahduttava koordinoidummin 
Interact-ohjelman kanssa ja sen tuella;

myös, että tavoitteen 3 alueiden välisestä 
ohjelmalohkosta tuetaan myös näiden 
hankkeiden koordinointia ja vetämistä, 
tietämyksen hallinnan välineiden 
kehittämistä ja hyvien käytäntöjen vaihtoa, 
minkä olisi tapahduttava koordinoidummin 
Interact-ohjelman kanssa ja sen tuella;

Or. it

Tarkistus 49
Georgios Stavrakakis

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. vahvistaa jälleen, että alueiden välinen 
yhteistyö on tärkeää, mutta valittaa, ettei 
siihen myönnetä riittävästi resursseja; 
pyytää alentamaan unionin 
yhteisrahoitusosuuden tässä ohjelmassa 
75 prosentista 60 prosenttiin, kun 
osallistujat tulevat alueellinen 
kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen 
alueilta; kannustaa alueita hyödyntämään 
paremmin yleisen asetuksen 37 artiklan 
6 kohdan b alakohdassa tarjottuja 
mahdollisuuksia alueiden väliseen 
yhteistyöhön; suosittaa myös, että 
tavoitteen 3 alueiden välisestä 
ohjelmalohkosta tuetaan myös näiden 
hankkeiden koordinointia ja vetämistä, 
tietämyksen hallinnan välineiden 
kehittämistä ja hyvien käytäntöjen vaihtoa, 
minkä olisi tapahduttava koordinoidummin 
Interact-ohjelman kanssa ja sen tuella;

9. vahvistaa jälleen, että alueiden välinen 
yhteistyö on tärkeää, mutta valittaa, ettei 
siihen myönnetä riittävästi resursseja; 
pyytää ottamaan kunkin alueen 
kehitystason huomioon unionin 
yhteisrahoitusosuutta määritettäessä; 
kannustaa alueita hyödyntämään paremmin 
yleisen asetuksen 37 artiklan 6 kohdan 
b alakohdassa tarjottuja mahdollisuuksia 
alueiden väliseen yhteistyöhön; suosittaa 
myös, että tavoitteen 3 alueiden välisestä 
ohjelmalohkosta tuetaan myös näiden 
hankkeiden koordinointia ja vetämistä, 
tietämyksen hallinnan välineiden 
kehittämistä ja hyvien käytäntöjen vaihtoa, 
minkä olisi tapahduttava koordinoidummin 
Interact-ohjelman kanssa ja sen tuella;

Or. en
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Tarkistus 50
Riikka Manner

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. vahvistaa jälleen, että alueiden välinen 
yhteistyö on tärkeää, mutta valittaa, ettei 
siihen myönnetä riittävästi resursseja; 
pyytää alentamaan unionin 
yhteisrahoitusosuuden tässä ohjelmassa 
75 prosentista 60 prosenttiin, kun 
osallistujat tulevat alueellinen 
kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen 
alueilta; kannustaa alueita hyödyntämään 
paremmin yleisen asetuksen 37 artiklan 
6 kohdan b alakohdassa tarjottuja 
mahdollisuuksia alueiden väliseen 
yhteistyöhön; suosittaa myös, että 
tavoitteen 3 alueiden välisestä 
ohjelmalohkosta tuetaan myös näiden 
hankkeiden koordinointia ja vetämistä, 
tietämyksen hallinnan välineiden 
kehittämistä ja hyvien käytäntöjen vaihtoa, 
minkä olisi tapahduttava koordinoidummin 
Interact-ohjelman kanssa ja sen tuella;

9. vahvistaa jälleen, että alueiden välinen 
yhteistyö on tärkeää, mutta valittaa, ettei 
siihen myönnetä riittävästi resursseja; 
pyytää komissiota tarkastelemaan unionin 
yhteisrahoitusosuuden osuutta 
ohjelmakohdittain, kiinnittäen huomiota 
myös sen kannustavuuteen1; kannustaa 
alueita hyödyntämään paremmin yleisen 
asetuksen 37 artiklan 6 kohdan 
b alakohdassa tarjottuja mahdollisuuksia 
alueiden väliseen yhteistyöhön; suosittaa 
myös, että tavoitteen 3 alueiden välisestä 
ohjelmalohkosta tuetaan myös näiden 
hankkeiden koordinointia ja vetämistä, 
tietämyksen hallinnan välineiden 
kehittämistä ja hyvien käytäntöjen vaihtoa, 
minkä olisi tapahduttava koordinoidummin 
Interact-ohjelman kanssa ja sen tuella;

__________________
1 Koska unionin yhteisrahoitusosuus 
vaihtelee ohjelmittain, ei tässä kohden 
pitäisi viitata tarkkoihin 
prosenttiosuuksiin.

Or. fi

Tarkistus 51
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Sabine Verheyen

Päätöslauselmaesitys
9 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. vahvistaa jälleen, että alueiden välinen 
yhteistyö on tärkeää, mutta valittaa, ettei 
siihen myönnetä riittävästi resursseja; 
pyytää alentamaan unionin 
yhteisrahoitusosuuden tässä ohjelmassa 
75 prosentista 60 prosenttiin, kun 
osallistujat tulevat alueellinen kilpailukyky 
ja työllisyys -tavoitteen alueilta; kannustaa 
alueita hyödyntämään paremmin yleisen 
asetuksen 37 artiklan 6 kohdan 
b alakohdassa tarjottuja mahdollisuuksia 
alueiden väliseen yhteistyöhön; suosittaa 
myös, että tavoitteen 3 alueiden välisestä 
ohjelmalohkosta tuetaan myös näiden 
hankkeiden koordinointia ja vetämistä, 
tietämyksen hallinnan välineiden 
kehittämistä ja hyvien käytäntöjen vaihtoa, 
minkä olisi tapahduttava 
koordinoidummin Interact-ohjelman 
kanssa ja sen tuella;

9. vahvistaa jälleen, että alueiden välinen 
yhteistyö on tärkeää, mutta valittaa, ettei 
siihen myönnetä riittävästi resursseja; 
pyytää alentamaan unionin 
yhteisrahoitusosuuden tässä ohjelmassa 
75 prosentista 60 prosenttiin, kun 
osallistujat tulevat alueellinen kilpailukyky 
ja työllisyys -tavoitteen alueilta, jotta 
tämän tavoitteen hankkeiden määrää
voidaan lisätä; suosittaa myös, että 
tavoitteen 3 alueiden välisestä 
ohjelmalohkosta tuetaan myös näiden 
hankkeiden koordinointia ja vetämistä, 
tietämyksen hallinnan välineiden 
kehittämistä ja hyvien käytäntöjen vaihtoa; 
korostaa, että tulevien toimintaohjelmien 
on saatava tukea Interact-ohjelmasta ja 
valmiudet menestyviin tukiohjelmiin, 
joista on laadittava mallit RC LACE 
-hankkeen mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 52
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. vahvistaa jälleen, että alueiden välinen 
yhteistyö on tärkeää, mutta valittaa, ettei 
siihen myönnetä riittävästi resursseja; 
pyytää alentamaan unionin 
yhteisrahoitusosuuden tässä ohjelmassa
75 prosentista 60 prosenttiin, kun 
osallistujat tulevat alueellinen kilpailukyky 
ja työllisyys -tavoitteen alueilta; kannustaa 
alueita hyödyntämään paremmin yleisen 
asetuksen 37 artiklan 6 kohdan 
b alakohdassa tarjottuja mahdollisuuksia 
alueiden väliseen yhteistyöhön; suosittaa 

9. vahvistaa jälleen, että alueiden välinen 
yhteistyö (ohjelmalohko C) on tärkeää, 
mutta valittaa, ettei siihen myönnetä 
riittävästi resursseja; kehottaa tätä varten
alentamaan unionin yhteisrahoitusosuuden 
tässä ohjelmalohkossa 75 prosentista 
60 prosenttiin, kun osallistujat tulevat 
alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -
tavoitteen alueilta; pyytää 
yhteistyöaihepiirien laajentamista 
hallintoa ja alueellista kehittämistä 
koskeviin kysymyksiin; kannustaa alueita 
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myös, että tavoitteen 3 alueiden välisestä 
ohjelmalohkosta tuetaan myös näiden 
hankkeiden koordinointia ja vetämistä, 
tietämyksen hallinnan välineiden 
kehittämistä ja hyvien käytäntöjen vaihtoa, 
minkä olisi tapahduttava 
koordinoidummin Interact-ohjelman 
kanssa ja sen tuella;

lisäksi hyödyntämään paremmin yleisen 
asetuksen 37 artiklan 6 kohdan 
b alakohdassa tarjottuja mahdollisuuksia 
alueiden väliseen yhteistyöhön; suosittaa 
myös, että tavoitteen 3 alueiden välinen 
ohjelmalohko vastaisi myös näiden 
hankkeiden koordinoinnista ja 
vetämisestä, tietämyksen hallinnan 
välineiden kehittämisestä ja hyvien 
käytäntöjen vaihdosta;

Or. fr

Tarkistus 53
Seán Kelly

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. tukee Espon-ohjelman toimia ja
ehdottaa, että niiden tulokset saatetaan 
helpommin saataville ja asiaankuuluvien 
toimijoiden käyttöön;

10. tukee Espon-ohjelman toimia mutta 
ehdottaa, että mahdollisuudet osallistua 
aktiivisesti alueellisia kehitysasioita 
koskevaan tutkimukseen olisi annettava 
paremmin alue- ja paikallisviranomaisten 
saataville ja samalla olisi varmistettava 
aiempaa helpompi tutkimuksen tulosten 
käytännön soveltaminen;

Or. en

Tarkistus 54
Seán Kelly

Päätöslauselmaesitys
11 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. iloitsee Urbact-ohjelman onnistuneesta 
toteutuksesta kestävän kaupunkikehityksen 
alalla ja pyytää jatkamaan sitä;

11. iloitsee Urbact-ohjelman onnistuneesta 
toteutuksesta kestävän kaupunkikehityksen 
alalla ja pyytää jatkamaan ja laajentamaan 
sitä merkittäväksi ja laajasti saatavilla 
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olevaksi aloitteeksi, jolla tarjotaan 
mahdollisuuksia kaupunkiin liittyviä 
paikallisia haasteita koskevaan yhteiseen 
oppimiseen ja siirrettävyyteen;

Or. en

Tarkistus 55
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. toivoo Interact-ohjelman jatkoa 
alueellisten yhteistyöohjelmien apuna ja 
tukena ja pyytää lisäämään Interact-
ohjelman koordinointia Urbarct- ja 
Espon-ohjelmien sekä ohjelmalohkon C 
kanssa tavoitteen 3 täytäntöönpanon 
parantamiseksi;

Or. fr

Tarkistus 56
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Sabine Verheyen

Päätöslauselmaesitys
12 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kehottaa komissiota kehittämään 
keinoja saada vaaleilla valitut paikallis- ja
aluetason edustajat aktiivisesti mukaan 
Euroopan tason verkostoihin, joissa 
vaihdetaan kokemuksia ja hyviä 
käytäntöjä;

12. kehottaa komissiota kehittämään 
keinoja panna täytäntöön 
Erasmus-pilottihanke paikallis- ja 
aluetason vaaleilla valituille edustajille;

Or. en
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Tarkistus 57
Ramona Nicole Mănescu

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. toistaa, että alueellisten toimijoiden 
osallistuminen EU:n tavoitteiden 
täyttämiseen on ennakkoedellytys 
alueellisen koheesion tehokkaalle 
täytäntöönpanolle;

Or. en

Tarkistus 58
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Sabine Verheyen

Päätöslauselmaesitys
13 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. kehottaa huolehtimaan siitä, että 
Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoite ja 
toisaalta lähentymistavoite ja alueellinen 
kilpailukyky ja työllisyys -tavoite 
täydentävät toisiaan paremmin; ehdottaa, 
että alueelliset toimintaohjelmat 
osallistuvat niitä koskeviin rajat ylittäviin 
ja valtioiden välisiin hankkeisiin ja että 
niiden määrärahat kohdennetaan 
alueittain ohjelmakumppanien kanssa 
ennalta määriteltyihin ja hyväksyttyihin 
ensisijaisiin hankkeisiin 
monitasohallinnon ja kumppanuuden 
periaatteita noudattaen;

13. kehottaa huolehtimaan siitä, että 
Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoite 
valtavirtaistetaan lähentymistavoitteen ja 
alueellinen kilpailukyky -tavoitteen 
kanssa; ehdottaa, että alueelliset 
toimintaohjelmat osallistuvat niitä 
koskeviin rajat ylittäviin ja valtioiden 
välisiin hankkeisiin; kehottaa 
koordinoimaan ohjelmia aiempaa 
paremmin;

Or. en
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Tarkistus 59
Sophie Auconie

Päätöslauselmaesitys
13 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. kehottaa huolehtimaan siitä, että 
Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoite ja 
toisaalta lähentymistavoite ja alueellinen 
kilpailukyky ja työllisyys -tavoite 
täydentävät toisiaan paremmin; ehdottaa, 
että alueelliset toimintaohjelmat 
osallistuvat niitä koskeviin rajat ylittäviin 
ja valtioiden välisiin hankkeisiin ja että 
niiden määrärahat kohdennetaan 
alueittain ohjelmakumppanien kanssa 
ennalta määriteltyihin ja hyväksyttyihin 
ensisijaisiin hankkeisiin
monitasohallinnon ja kumppanuuden 
periaatteita noudattaen;

13. kehottaa huolehtimaan siitä, että
Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoite ja 
toisaalta lähentymistavoite ja alueellinen 
kilpailukyky ja työllisyys -tavoite 
täydentävät toisiaan paremmin; ehdottaa, 
että alueelliset toimintaohjelmat 
osallistuvat niitä koskeviin rajat ylittäviin 
ja valtioiden välisiin hankkeisiin ja että 
niiden määrärahat myönnetään alueellisin 
perustein ohjelmakumppanien kanssa 
ennalta määriteltyjen ja hyväksyttyjen 
ensisijaisten hankkeiden hyväksi
monitasohallinnon ja kumppanuuden 
periaatteita noudattaen;

Or. fr

Tarkistus 60
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Päätöslauselmaesitys
13 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. kehottaa huolehtimaan siitä, että 
Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoite ja 
toisaalta lähentymistavoite ja alueellinen 
kilpailukyky ja työllisyys -tavoite 
täydentävät toisiaan paremmin; ehdottaa, 
että alueelliset toimintaohjelmat 
osallistuvat niitä koskeviin rajat ylittäviin 
ja valtioiden välisiin hankkeisiin ja että 
niiden määrärahat kohdennetaan alueittain 
ohjelmakumppanien kanssa ennalta 
määriteltyihin ja hyväksyttyihin
ensisijaisiin hankkeisiin monitasohallinnon 
ja kumppanuuden periaatteita noudattaen;

13. kehottaa huolehtimaan siitä, että 
Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoite ja 
toisaalta lähentymistavoite ja alueellinen 
kilpailukyky ja työllisyys -tavoite 
kiinnostuvat toisistaan ja täydentävät 
toisiaan paremmin; ehdottaa, että 
alueelliset toimintaohjelmat osallistuvat 
niitä koskeviin rajat ylittäviin, valtioiden 
välisiin ja alueiden välisiin hankkeisiin ja 
että niiden määrärahat kohdennetaan 
alueittain ohjelmakumppanien kanssa 
ennalta määriteltyihin ja sovittuihin
ensisijaisiin hankkeisiin monitasohallinnon 
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ja kumppanuuden periaatteita noudattaen;

Or. fr

Tarkistus 61
Ramona Nicole Mănescu

Päätöslauselmaesitys
13 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. kehottaa huolehtimaan siitä, että 
Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoite ja 
toisaalta lähentymistavoite ja alueellinen 
kilpailukyky ja työllisyys -tavoite 
täydentävät toisiaan paremmin; ehdottaa, 
että alueelliset toimintaohjelmat 
osallistuvat niitä koskeviin rajat ylittäviin 
ja valtioiden välisiin hankkeisiin ja että 
niiden määrärahat kohdennetaan alueittain 
ohjelmakumppanien kanssa ennalta 
määriteltyihin ja hyväksyttyihin 
ensisijaisiin hankkeisiin monitasohallinnon 
ja kumppanuuden periaatteita noudattaen;

13. kehottaa huolehtimaan siitä, että 
Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoite ja 
toisaalta lähentymistavoite ja alueellinen 
kilpailukyky ja työllisyys -tavoite 
täydentävät toisiaan paremmin; ehdottaa, 
että alueelliset toimintaohjelmat 
osallistuvat niitä koskeviin rajat ylittäviin 
ja valtioiden välisiin hankkeisiin ja että 
niiden määrärahat kohdennetaan alueittain 
ohjelmakumppanien kanssa ennalta 
määriteltyihin ja hyväksyttyihin 
ensisijaisiin hankkeisiin monitasohallinnon 
ja kumppanuuden periaatteita noudattaen, 
millä mahdollistetaan alueellisen 
yhteistyön mahdollisuuksien aiempaa 
parempi hyödyntäminen yksityisten ja 
julkisten toimijoiden välille kehittyneiden 
rajat ylittävien suhteiden ansiosta;

Or. en

Tarkistus 62
Seán Kelly

Päätöslauselmaesitys
13 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. kehottaa huolehtimaan siitä, että 
Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoite ja 
toisaalta lähentymistavoite ja alueellinen 

13. kehottaa huolehtimaan siitä, että 
Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoite ja 
toisaalta lähentymistavoite ja alueellinen 
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kilpailukyky ja työllisyys -tavoite 
täydentävät toisiaan paremmin; ehdottaa, 
että alueelliset toimintaohjelmat 
osallistuvat niitä koskeviin rajat ylittäviin 
ja valtioiden välisiin hankkeisiin ja että 
niiden määrärahat kohdennetaan alueittain 
ohjelmakumppanien kanssa ennalta 
määriteltyihin ja hyväksyttyihin 
ensisijaisiin hankkeisiin monitasohallinnon 
ja kumppanuuden periaatteita noudattaen;

kilpailukyky ja työllisyys -tavoite 
täydentävät toisiaan paremmin; ehdottaa, 
että alueellisilla toimintaohjelmilla olisi 
oltava tosiasiallinen mahdollisuus 
osallistua niitä koskeviin rajat ylittäviin ja 
valtioiden välisiin hankkeisiin ja että niiden 
määrärahat kohdennetaan alueittain 
naapurialueiden ohjelmakumppanien 
kanssa ennalta määriteltyihin ja 
hyväksyttyihin ensisijaisiin hankkeisiin 
monitasohallinnon ja kumppanuuden 
periaatteita noudattaen;

Or. en

Tarkistus 63
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Sabine Verheyen

Päätöslauselmaesitys
14 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. kannustaa jäsenvaltioita ja alueita 
ottamaan käyttöön toimintaohjelmia, 
joihin monet eri alueet osallistuvat ja 
joilla vastataan yhteisiin alueellisiin 
ongelmiin; kehottaa komissiota 
pohtimaan, mitä lainsäädännöllisiä 
mukautuksia tarvitaan, jotta voidaan 
perustaa saman mallin mukaisia 
monialueisia rajat ylittäviä 
toimintaohjelmia;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 64
Manfred Weber

Päätöslauselmaesitys
14 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. kannustaa jäsenvaltioita ja alueita 
ottamaan käyttöön toimintaohjelmia, 
joihin monet eri alueet osallistuvat ja 
joilla vastataan yhteisiin alueellisiin 
ongelmiin; kehottaa komissiota 
pohtimaan, mitä lainsäädännöllisiä 
mukautuksia tarvitaan, jotta voidaan 
perustaa saman mallin mukaisia 
monialueisia rajat ylittäviä 
toimintaohjelmia;

Poistetaan.

(Vaatimus ei ole Interreg-arvion mukainen, 
sillä siinä vaaditaan selvästi, että välineitä 
ja alueita ei saa muuttaa jatkuvasti. Lisäksi 
pienemmillä, aluekohtaisilla A-ohjelmilla 
saavutetaan parhaat tulokset.)

Or. de

Tarkistus 65
Sophie Auconie

Päätöslauselmaesitys
14 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. kannustaa jäsenvaltioita ja alueita 
ottamaan käyttöön toimintaohjelmia, joihin 
monet eri alueet osallistuvat ja joilla 
vastataan yhteisiin alueellisiin ongelmiin; 
kehottaa komissiota pohtimaan, mitä 
lainsäädännöllisiä mukautuksia tarvitaan, 
jotta voidaan perustaa saman mallin 
mukaisia monialueisia rajat ylittäviä 
toimintaohjelmia;

14. kannustaa jäsenvaltioita ja alueita 
ottamaan käyttöön toimintaohjelmia, joihin 
monet eri alueet osallistuvat ja joilla 
vastataan yhteisiin alueellisiin ongelmiin, 
kuten vuoristoalueen tai jokilaakson 
olemassaoloon alueen rakenteessa; 
kehottaa komissiota pohtimaan, mitä 
lainsäädännöllisiä mukautuksia tarvitaan, 
jotta voidaan perustaa saman mallin 
mukaisia monialueisia rajat ylittäviä 
toimintaohjelmia;

Or. fr
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Tarkistus 66
Oldřich Vlasák

Päätöslauselmaesitys
14 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. kannustaa jäsenvaltioita ja alueita 
ottamaan käyttöön toimintaohjelmia, joihin 
monet eri alueet osallistuvat ja joilla 
vastataan yhteisiin alueellisiin ongelmiin; 
kehottaa komissiota pohtimaan, mitä 
lainsäädännöllisiä mukautuksia tarvitaan, 
jotta voidaan perustaa saman mallin 
mukaisia monialueisia rajat ylittäviä 
toimintaohjelmia;

14. kannustaa jäsenvaltioita ja alueita 
ottamaan käyttöön toimintaohjelmia, joihin 
monet eri alueet osallistuvat, joiden 
hallintoviranomaisia voisivat olla EAYY:t
ja joilla vastataan yhteisiin alueellisiin 
ongelmiin; kehottaa komissiota pohtimaan, 
mitä lainsäädännöllisiä mukautuksia 
tarvitaan, jotta voidaan perustaa saman 
mallin mukaisia monialueisia rajat ylittäviä 
toimintaohjelmia;

Or. cs

Tarkistus 67
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. rohkaisee komissiota ja 
jäsenvaltioita edistämään politiikan 
koordinointia raja-alueilla esimerkiksi 
luonnollisia henkilöitä ja yrityksiä 
koskevassa verotuksessa sekä 
työmarkkinoilla, jotta vältettäisiin 
kilpailun vääristymistä taloudellisen ja 
alueellisen integraation yhteydessä;

Or. el
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Tarkistus 68
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Sabine Verheyen

Päätöslauselmaesitys
15 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. muistuttaa, että neuvoston alulle 
panemassa makroalueita koskevassa 
mallissa kokeillaan hyvin laajaa aluetta 
koskevien yhteisten hankkeiden 
koordinointia ja että siinä hyödynnetään 
integroitua ja monialaista toimintamallia 
yhteisissä strategisissa hankkeissa, jotka 
rahoitetaan olemassa olevin varoin; 
palauttaa mieliin, ettei näistä strategioista 
pidä aiheutua lisäkustannuksia unionin 
talousarviolle, eikä niissä luoda uusia 
elimiä tai edellytetä uuden lainsäädännön 
soveltamista;

15. muistuttaa, että neuvoston alulle 
panemassa makroalueita koskevassa 
mallissa kokeillaan hyvin laajaa aluetta 
koskevien yhteisten hankkeiden 
koordinointia ja että siinä hyödynnetään 
integroitua ja monialaista toimintamallia 
yhteisissä strategisissa hankkeissa, jotka 
rahoitetaan olemassa olevin varoin; 
palauttaa mieliin, ettei näistä strategioista 
pidä syntyä uusia varoja unionin 
talousarvioon, eikä niissä luoda uusia 
elimiä tai edellytetä uuden lainsäädännön 
soveltamista;

Or. en

Tarkistus 69
Victor Boştinaru

Päätöslauselmaesitys
15 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. muistuttaa, että neuvoston alulle 
panemassa makroalueita koskevassa 
mallissa kokeillaan hyvin laajaa aluetta 
koskevien yhteisten hankkeiden 
koordinointia ja että siinä hyödynnetään 
integroitua ja monialaista toimintamallia 
yhteisissä strategisissa hankkeissa, jotka 
rahoitetaan olemassa olevin varoin; 
palauttaa mieliin, ettei näistä strategioista 
pidä aiheutua lisäkustannuksia unionin 
talousarviolle, eikä niissä luoda uusia 
elimiä tai edellytetä uuden lainsäädännön 
soveltamista;

15. muistuttaa, että neuvoston alulle 
panemassa makroalueita koskevassa 
mallissa kokeillaan hyvin laajaa aluetta 
koskevien yhteisten hankkeiden 
koordinointia ja että siinä hyödynnetään 
integroitua ja monialaista toimintamallia 
yhteisissä strategisissa hankkeissa, jotka 
rahoitetaan olemassa olevin varoin; 
palauttaa mieliin, ettei näistä strategioista 
aiheudu lisäkustannuksia unionin 
talousarviolle, eikä niissä luoda uusia 
elimiä tai edellytetä uuden lainsäädännön 
soveltamista;
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Or. en

Tarkistus 70
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Päätöslauselmaesitys
15 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. muistuttaa, että neuvoston alulle 
panemassa makroalueita koskevassa 
mallissa kokeillaan hyvin laajaa aluetta 
koskevien yhteisten hankkeiden 
koordinointia ja että siinä hyödynnetään 
integroitua ja monialaista toimintamallia 
yhteisissä strategisissa hankkeissa, jotka 
rahoitetaan olemassa olevin varoin; 
palauttaa mieliin, ettei näistä strategioista 
pidä aiheutua lisäkustannuksia unionin 
talousarviolle, eikä niissä luoda uusia 
elimiä tai edellytetä uuden lainsäädännön 
soveltamista;

15. muistuttaa, että neuvoston alulle 
panemassa makroalueita koskevassa 
mallissa kokeillaan hyvin laajaa aluetta –
jolle on ominaista yhteiset alueelliset 
ongelmat – koskevien yhteisten 
hankkeiden koordinointia ja että siinä 
hyödynnetään integroitua, monialaista ja 
alueellista toimintamallia yhteisissä 
strategisissa hankkeissa, jotka rahoitetaan 
olemassa olevin varoin; palauttaa mieliin, 
ettei näistä strategioista pidä aiheutua 
lisäkustannuksia unionin talousarviolle, 
eikä niissä luoda uusia elimiä tai edellytetä 
uuden lainsäädännön soveltamista;

Or. fr

Tarkistus 71
Seán Kelly

Päätöslauselmaesitys
15 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. muistuttaa, että neuvoston alulle 
panemassa makroalueita koskevassa 
mallissa kokeillaan hyvin laajaa aluetta 
koskevien yhteisten hankkeiden 
koordinointia ja että siinä hyödynnetään 
integroitua ja monialaista toimintamallia 
yhteisissä strategisissa hankkeissa, jotka 
rahoitetaan olemassa olevin varoin; 
palauttaa mieliin, ettei näistä strategioista
pidä aiheutua lisäkustannuksia unionin 

15. muistuttaa, että neuvoston alulle 
panemassa makroalueita koskevassa 
mallissa kokeillaan hyvin laajaa aluetta 
koskevien yhteisten hankkeiden 
koordinointia ja että siinä hyödynnetään 
integroitua ja monialaista toimintamallia 
yhteisissä strategisissa hankkeissa, jotka 
rahoitetaan olemassa olevin varoin; 
palauttaa mieliin, että sekä nykyisten että
mahdollisten tulevien strategioiden pitäisi 
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talousarviolle, eikä niissä luoda uusia 
elimiä tai edellytetä uuden lainsäädännön 
soveltamista;

tarjota perusta aiempaa strategisemmille 
ja yhtenäisemmille lähestymistavoille, 
jotka pannaan täytäntöön 
asiaankuuluvien alueellisten 
yhteistyövälineiden avulla, mutta että 
niistä ei pidä aiheutua lisäkustannuksia 
unionin talousarviolle, eikä niissä luoda 
uusia elimiä tai edellytetä uuden 
lainsäädännön soveltamista;

Or. en

Tarkistus 72
Riikka Manner

Päätöslauselmaesitys
15 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. muistuttaa, että neuvoston alulle 
panemassa makroalueita koskevassa 
mallissa kokeillaan hyvin laajaa aluetta 
koskevien yhteisten hankkeiden 
koordinointia ja että siinä hyödynnetään 
integroitua ja monialaista toimintamallia 
yhteisissä strategisissa hankkeissa, jotka 
rahoitetaan olemassa olevin varoin; 
palauttaa mieliin, ettei näistä strategioista 
pidä aiheutua lisäkustannuksia unionin 
talousarviolle, eikä niissä luoda uusia 
elimiä tai edellytetä uuden lainsäädännön 
soveltamista;

15. toteaa, että Itämeren strategian 
kaltaiset lähestymistavat voivat osaltaan 
vahvistaa rajat ylittävää yhteistyötä; 
näkee, että makrostrategioiden tulee ottaa 
kattavasti huomioon muut alueelliset 
yhteistyöohjelmat synergioiden 
luomiseksi; muistuttaa, että neuvoston 
alulle panemassa makroalueita koskevassa 
mallissa kokeillaan hyvin laajaa aluetta 
koskevien yhteisten hankkeiden 
koordinointia ja että siinä hyödynnetään 
integroitua ja monialaista toimintamallia 
yhteisissä strategisissa hankkeissa, jotka 
rahoitetaan olemassa olevin varoin; 
palauttaa mieliin, ettei näistä strategioista 
pidä aiheutua lisäkustannuksia unionin 
talousarviolle, eikä niissä luoda uusia 
elimiä tai edellytetä uuden lainsäädännön 
soveltamista;

Or. fi
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Tarkistus 73
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. huomauttaa, että alueellinen 
yhteistyö -tavoite voidaan sovittaa 
makroalueellisen tason yhteistyöhön, 
erityisesti sen kansainvälisen osan 
puitteissa;

Or. en

Tarkistus 74
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. pyytää komissiota tarkastelemaan 
perinpohjaisesti ensimmäisten toteutettujen 
strategioiden tuloksia; toteaa prosessin 
herättäneen mielenkiintoa, joka olisi 
pantava kantamaan hedelmää; suosittaa, 
että valtioiden välisistä ohjelmista tuetaan 
alueellisia strategioita koordinoimalla 
nykyisten ja uusien
makroaluestrategioiden suunnittelua, 
määrittelyä ja johtamista;

16. pyytää komissiota tarkastelemaan 
perinpohjaisesti ensimmäisten toteutettujen 
strategioiden tuloksia; toteaa prosessin 
herättäneen mielenkiintoa, joka olisi 
pantava kantamaan hedelmää; suosittaa, 
että valtioiden välisistä ohjelmista tuetaan 
alueellisia strategioita koordinoimalla 
makroaluestrategioiden suunnittelua, 
määrittelyä ja johtamista;

Or. en

Tarkistus 75
Nuno Teixeira

Päätöslauselmaesitys
16 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. pyytää komissiota tarkastelemaan 
perinpohjaisesti ensimmäisten toteutettujen 
strategioiden tuloksia; toteaa prosessin 
herättäneen mielenkiintoa, joka olisi 
pantava kantamaan hedelmää; suosittaa, 
että valtioiden välisistä ohjelmista tuetaan 
alueellisia strategioita koordinoimalla 
nykyisten ja uusien makroaluestrategioiden 
suunnittelua, määrittelyä ja johtamista; 

16. pyytää komissiota tarkastelemaan 
perinpohjaisesti ensimmäisten toteutettujen 
strategioiden tuloksia; toteaa prosessin 
herättäneen mielenkiintoa, joka olisi 
pantava kantamaan hedelmää ja josta on 
opittava uusien makroaluestrategioiden 
täytäntöönpanoa varten; suosittaa, että 
valtioiden välisistä ohjelmista tuetaan 
alueellisia strategioita koordinoimalla 
nykyisten ja uusien makroaluestrategioiden 
suunnittelua, määrittelyä ja johtamista; 

Or. pt

Tarkistus 76
Seán Kelly

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. pyytää komissiota tarkastelemaan 
perinpohjaisesti ensimmäisten toteutettujen 
strategioiden tuloksia; toteaa prosessin 
herättäneen mielenkiintoa, joka olisi 
pantava kantamaan hedelmää; suosittaa, 
että valtioiden välisistä ohjelmista tuetaan 
alueellisia strategioita koordinoimalla 
nykyisten ja uusien makroaluestrategioiden 
suunnittelua, määrittelyä ja johtamista;

16. pyytää komissiota tarkastelemaan 
perinpohjaisesti ensimmäisten toteutettujen 
makroaluestrategioiden tuloksia; toteaa 
prosessin herättäneen mielenkiintoa, joka 
olisi pantava kantamaan hedelmää; 
suosittaa, että valtioiden välisistä 
ohjelmista tuetaan alueellisia strategioita 
koordinoimalla nykyisten ja uusien 
makroaluestrategioiden suunnittelua, 
määrittelyä ja johtamista;

Or. en

Tarkistus 77
Riikka Manner

Päätöslauselmaesitys
16 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. pyytää komissiota tarkastelemaan 
perinpohjaisesti ensimmäisten toteutettujen 
strategioiden tuloksia; toteaa prosessin 
herättäneen mielenkiintoa, joka olisi 
pantava kantamaan hedelmää; suosittaa, 
että valtioiden välisistä ohjelmista tuetaan 
alueellisia strategioita koordinoimalla 
nykyisten ja uusien makroaluestrategioiden
suunnittelua, määrittelyä ja johtamista;

16. pyytää komissiota tarkastelemaan 
perinpohjaisesti ensimmäisten toteutettujen 
strategioiden tuloksia; toteaa prosessin 
herättäneen mielenkiintoa, joka olisi 
pantava kantamaan hedelmää; suosittaa, 
että valtioiden välisistä ohjelmista tuetaan 
alueellisia strategioita koordinoimalla 
nykyisten ja uusien makroaluestrategioiden 
suunnittelua, määrittelyä ja johtamista, 
jotta pystytään rakentamaan pidemmän 
tähtäimen suunnitelmaa makroalueille 
sekä luomaan yhtenevät käytännöt eri 
makroalueiden välillä;

Or. fi

Tarkistus 78
Oldřich Vlasák

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. korostaa samanaikaisesti, että 
makroaluestrategioiden tavoitteet 
täydentävät mikroalueellisen rajat 
ylittävän yhteistyön tavoitteita ja saattavat 
kattaa ne, mutta eivät voi korvata niitä; 
korostaa tästä syystä, että alueellisen 
yhteistyön rajat ylittävä ohjelmalohko on 
säilytettävä erillisenä ja legitiiminä 
elementtinä ja omana kokonaisuutenaan;

Or. cs

Tarkistus 79
Alain Cadec

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. on vakuuttunut siitä, että 
tavoitteen 3 valtioiden välisen 
ohjelmalohkon avulla voidaan tehostaa 
yhteistyötä makroaluestrategioissa ja 
lisätä alueellisten ja paikallisten 
viranomaisten sekä 
kansalaisyhteiskunnan osallistumista 
konkreettisten toimien täytäntöönpanoon;

Or. fr

Tarkistus 80
Rosa Estaràs Ferragut

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. katsoo, että kaikkien valtioiden välisten 
strategioiden suunnittelussa on otettava 
huomioon mahdollinen koordinointi 
Euroopan laajuisten liikenneverkkojen 
suuntaviivojen sekä yhdennetyssä 
meripolitiikassa toteutettujen strategioiden 
kanssa;

17. katsoo, että kaikkien valtioiden välisten 
strategioiden suunnittelussa on otettava 
huomioon mahdollinen koordinointi 
Euroopan laajuisten liikenneverkkojen 
suuntaviivojen sekä yhdennetyssä 
meripolitiikassa toteutettujen strategioiden 
kanssa kiinnittämällä erityistä huomiota 
saaristo- ja vuoristoalueisiin sekä 
harvaanasuttuihin alueisiin;

Or. es

Tarkistus 81
François Alfonsi

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. katsoo, että historiaan perustuvaa 
kulttuurista ja kielellistä läheisyyttä eri 
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jäsenvaltioiden raja-alueiden välillä on 
hyödynnettävä ja käytettävä hyväksi rajat 
ylittävän yhteistyön elävöittämisessä;

Or. fr

Tarkistus 82
Patrice Tirolien

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. muistuttaa, että alueellinen yhteistyö 
koskee Euroopan unionin sisärajojen 
lisäksi sen ulkorajoja; pyytää komissiota 
pohtimaan, miten yhtäältä EAKR:n ja 
toisaalta liittymistä valmistelevan 
tukivälineen (IPA), eurooppalaisen 
naapuruuden ja kumppanuuden välineen 
(ENPI) ja Euroopan kehitysrahaston (EKR) 
toimet saataisiin tuottamaan enemmän 
synergiaa;

18. muistuttaa, että alueellinen yhteistyö 
koskee Euroopan unionin sisärajojen 
lisäksi sen ulkorajoja; korostaa 
kolmansien maiden kokemia 
yhteisrahoitusvaikeuksia sovellettaessa
säännöksiä, jotka liittyvät yhteistyöhön 
EAKR:n täytäntöönpanoasetuksen 
yhteydessä; pyytää komissiota pohtimaan, 
miten yhtäältä EAKR:n ja toisaalta 
liittymistä valmistelevan tukivälineen 
(IPA), eurooppalaisen naapuruuden ja 
kumppanuuden välineen (ENPI) ja 
Euroopan kehitysrahaston (EKR) toimet 
saataisiin tuottamaan enemmän synergiaa; 
kehottaa helpottamaan EAKR:n ja 
unionin ulkosuhteita koskevien 
rahastojen yhteisrahoitusta;

Or. fr

Tarkistus 83
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. muistuttaa, että alueellinen yhteistyö 
koskee Euroopan unionin sisärajojen 

18. muistuttaa, että alueellinen yhteistyö 
koskee Euroopan unionin sisärajojen 
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lisäksi sen ulkorajoja; pyytää komissiota 
pohtimaan, miten yhtäältä EAKR:n ja 
toisaalta liittymistä valmistelevan 
tukivälineen (IPA), eurooppalaisen 
naapuruuden ja kumppanuuden välineen 
(ENPI) ja Euroopan kehitysrahaston (EKR) 
toimet saataisiin tuottamaan enemmän 
synergiaa;

lisäksi sen ulkorajoja, myös käynnissä 
olevien ja tulevien 
makroaluestrategioiden osalta; pyytää 
komissiota pohtimaan, miten yhtäältä 
EAKR:n ja toisaalta liittymistä 
valmistelevan tukivälineen (IPA), 
eurooppalaisen naapuruuden ja 
kumppanuuden välineen (ENPI) ja 
Euroopan kehitysrahaston (EKR) toimet 
saataisiin tuottamaan enemmän synergiaa;

Or. fr

Tarkistus 84
Victor Boştinaru

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. muistuttaa, että alueellinen yhteistyö 
koskee Euroopan unionin sisärajojen 
lisäksi sen ulkorajoja; pyytää komissiota 
pohtimaan, miten yhtäältä EAKR:n ja 
toisaalta liittymistä valmistelevan 
tukivälineen (IPA), eurooppalaisen 
naapuruuden ja kumppanuuden välineen 
(ENPI) ja Euroopan kehitysrahaston (EKR) 
toimet saataisiin tuottamaan enemmän 
synergiaa;

18. muistuttaa, että alueellinen yhteistyö 
koskee Euroopan unionin sisärajojen 
lisäksi sen ulkorajoja; pyytää komissiota
pohtimaan, miten yhtäältä EAKR:n ja 
toisaalta liittymistä valmistelevan 
tukivälineen (IPA), eurooppalaisen 
naapuruuden ja kumppanuuden välineen 
(ENPI) ja Euroopan kehitysrahaston (EKR) 
toimet saataisiin tuottamaan enemmän 
synergiaa; kehottaa yksinkertaistamaan ja 
yhtenäistämään eri rahoituslähteiden 
saatavuutta koskevia sääntöjä 
yhteensopivuuden takaamiseksi ja niiden 
käytön helpottamiseksi edunsaajien 
kannalta;

Or. en

Tarkistus 85
Luís Paulo Alves

Päätöslauselmaesitys
18 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. muistuttaa, että alueellinen yhteistyö 
koskee Euroopan unionin sisärajojen 
lisäksi sen ulkorajoja; pyytää komissiota 
pohtimaan, miten yhtäältä EAKR:n ja 
toisaalta liittymistä valmistelevan 
tukivälineen (IPA), eurooppalaisen 
naapuruuden ja kumppanuuden välineen 
(ENPI) ja Euroopan kehitysrahaston (EKR) 
toimet saataisiin tuottamaan enemmän 
synergiaa;

18. muistuttaa, että alueellinen yhteistyö 
koskee Euroopan unionin sisärajojen 
lisäksi sen ulkorajoja; pyytää komissiota 
pohtimaan, miten yhtäältä EAKR:n ja 
toisaalta liittymistä valmistelevan 
tukivälineen (IPA), eurooppalaisen 
naapuruuden ja kumppanuuden välineen 
(ENPI) ja Euroopan kehitysrahaston (EKR) 
toimet saataisiin tuottamaan enemmän 
synergiaa, ja esittelemään 
mahdollisimman pikaisesti ehdotuksen 
uudesta naapuuudesta;

Or. pt

Tarkistus 86
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. muistuttaa, että alueellinen yhteistyö 
koskee Euroopan unionin sisärajojen 
lisäksi sen ulkorajoja; pyytää komissiota 
pohtimaan, miten yhtäältä EAKR:n ja 
toisaalta liittymistä valmistelevan 
tukivälineen (IPA), eurooppalaisen 
naapuruuden ja kumppanuuden välineen 
(ENPI) ja Euroopan kehitysrahaston (EKR) 
toimet saataisiin tuottamaan enemmän 
synergiaa;

18. (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.) 

Or. fr

Tarkistus 87
Riikka Manner

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi) 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. pyytää komissiota, Eurooppalaisen 
naapuruuden ja kumppanuuden välineen 
erityisluonteesta johtuen, siirtämään 
ENPI -välineen komission aluekehityksen 
pääosaston hallinnoitavaksi, kuitenkin 
ottaen huomioon ulkosuhdenäkökannat;
toteaa, että nykyisessä muodossaan ENPI-
väline ei anna riittävää perustaa rajat 
ylittävän yhteistyön erityispiirteiden 
huomioimiseksi; erottamista 
ulkosuhdehallinnosta tulisi harkita 
ainakin niissä tapauksissa, joissa myös 
ulkorajayhteistyöhön osallistuvat 
kolmannet maat rahoittavat yhteistyötä;

Or. fi

Tarkistus 88
Patrice Tirolien

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. kehottaa komissiota 
konkretisoimaan tiedonantonsa 
KOM(2004)0343 mukaista, lähialueita 
koskevaa toimintasuunnitelmaa 
syrjäisimpiä alueita varten; tähdentää 
tässä mielessä johdonmukaisen, 
monialaisen toimen tarvetta niillä unionin 
politiikan aloilla, jotka koskettavat 
syrjäisimpiä alueita, erityisesti 
mainittakoon ulkoisen ja sisäisen osan 
välisen koordinoinnin parantaminen ja 
allasstrategian hyväksyminen;

Or. fr
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Tarkistus 89
Ramona Nicole Mănescu

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. muistuttaa, että alueellista 
koheesiota koskeva valkoinen kirja 
vihreän kirjan jatkotoimenpiteenä olisi
oikea-aikainen väline, jolla voitaisiin 
selkeyttää, miten alueellinen koheesio 
pannaan täytäntöön monitasoisen 
hallinnon avulla tulevassa 
aluepolitiikassa, ja edistettäisiin 
keskustelua seuraavasta 
lainsäädäntöpaketista;

Or. en

Tarkistus 90
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Sabine Verheyen

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. suosittaa Euroopan komission asiasta 
vastaavien pääosastojen toiminnan 
koordinoinnin tehostamista;

19. toteaa, että ENPI-välineen rajat 
ylittävän yhteistyön ehdot eivät riitä sen 
asianmukaiseen kehittämiseen; suosittaa 
siksi Euroopan komission asiasta 
vastaavien pääosastojen toiminnan 
koordinoinnin tehostamista; on 
vakuuttunut siitä, että ENPI-välineen 
rajat ylittävät toimintaohjelmat on 
ehdottomasti liitettävä uudelleen 
koheesiopolitiikan alueellinen yhteistyö 
-tavoitteeseen;

Or. en
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Tarkistus 91
Ramona Nicole Mănescu

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. toteaa, että eurooppalainen alueellisen 
yhteistyön yhtymä on ainutlaatuinen ja 
tärkeä aluehallinnon väline, joka täyttää 
rahoituksen osalta jäsennettyyn 
yhteistyöhön, oikeudelliseen asemaan ja 
monitasohallintoon liittyvät tarpeet;

20. toteaa, että eurooppalainen alueellisen 
yhteistyön yhtymä on ainutlaatuinen ja 
tärkeä aluehallinnon väline, joka täyttää 
rahoituksen osalta jäsennettyyn 
yhteistyöhön, oikeudelliseen asemaan ja 
monitasohallintoon liittyvät tarpeet; 
muistuttaa, että Euroopan alueellisen 
yhteistyön yhtymän välinettä on 
edistettävä keinona luoda rajat ylittäviä 
hallintojärjestelmiä ja varmistaa eri 
politiikanalojen vastuullisuus alue- ja 
paikallistasolla;

Or. en

Tarkistus 92
Nuno Teixeira

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. toteaa, että eurooppalainen alueellisen 
yhteistyön yhtymä on ainutlaatuinen ja 
tärkeä aluehallinnon väline, joka täyttää 
rahoituksen osalta jäsennettyyn 
yhteistyöhön, oikeudelliseen asemaan ja 
monitasohallintoon liittyvät tarpeet;

20. toteaa, että eurooppalainen alueellisen 
yhteistyön yhtymä on ainutlaatuinen ja 
tärkeä aluehallinnon väline, joka täyttää 
rahoituksen osalta jäsennettyyn 
yhteistyöhön, oikeudelliseen asemaan ja 
monitasohallintoon liittyvät tarpeet; 
korostaa, että eurooppalaisella alueellisen 
yhteistyön yhtymällä on merkittävä panos 
monitasohallinnon täytäntöönpanon 
onnistumisessa;

Or. pt



AM\858194FI.doc 51/71 PE458.829v01-00

FI

Tarkistus 93
László Surján

Päätöslauselmaesitys
20 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 a. korostaa, että Euroopan alueellisen 
yhteistyön yhtymät voivat edistää 
alueellisen koheesion lisäksi myös 
sosiaalista koheesiota; panee merkille, 
että tällä välineellä on parhaat 
mahdollisuudet lähentää erilaisia kieli- ja 
kulttuuriyhteisöjä toisiinsa, edistää 
rauhallista rinnakkaiseloa moninaisessa 
Euroopassa ja saada kansalaiset 
näkemään Euroopan lisäarvon;

Or. en

Tarkistus 94
François Alfonsi

Päätöslauselmaesitys
20 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 a. suosittelee eurooppalaisten 
alueellisen yhteistyön yhtymien 
ensimmäistä arviointia, jotta voitaisiin 
ottaa opiksi ensimmäisistä kokemuksista;

Or. fr

Tarkistus 95
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Päätöslauselmaesitys
21 kohta – johdanto-osa

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. pitää kuitenkin tarpeellisena helpottaa 21. pitää kuitenkin tarpeellisena helpottaa 
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sen täytäntöönpanoa ja pyytää komissiota 
esittämään mahdollisimman pian 
ehdotukset eurooppalaisesta alueellisen 
yhteistyön yhtymästä annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1082/2006 muuttamiseksi ottaen 
huomioon alueiden ja jo perustettujen 
yhtymien havaitsemat ongelmat ja käyttäen 
pohjana alueiden komitean työtä niin, että

sen täytäntöönpanoa ja pyytää komissiota 
esittämään mahdollisimman pian 
ehdotukset eurooppalaisesta alueellisen 
yhteistyön yhtymästä annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1082/2006 muuttamiseksi ottaen 
huomioon paikallisviranomaisten ja
alueviranomaisten ja jo perustettujen 
yhtymien havaitsemat ongelmat ja käyttäen 
pohjana alueiden komitean työtä niin, että

Or. fr

Tarkistus 96
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Sabine Verheyen

Päätöslauselmaesitys
21 kohta – 1 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– selkeytetään eurooppalaisten alueellisen 
yhteistyön yhtymien asemaa kansallisissa
oikeusjärjestelmissä,

– selkeytetään eurooppalaisen alueellisen 
yhteistyön yhtymän asemaa
jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmissä, jotta 
lainsäädäntö saadaan sen osalta 
asiaankuuluvasti yhdenmukaistettua,

Or. en

Tarkistus 97
Seán Kelly

Päätöslauselmaesitys
21 kohta – 1 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– selkeytetään eurooppalaisten alueellisen 
yhteistyön yhtymien asemaa kansallisissa
oikeusjärjestelmissä,

– selkeytetään eurooppalaisten alueellisen 
yhteistyön yhtymien asemaa kaikkien 
jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmissä,

Or. en
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Tarkistus 98
Erminia Mazzoni

Päätöslauselmaesitys
21 kohta – 3 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– muutetaan 4 artiklan 3 kohdan 
sanamuotoa niin, että kolmen kuukauden 
määräaikaa noudatetaan ehdottomasti,

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 99
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Päätöslauselmaesitys
21 kohta – 3 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– muutetaan 4 artiklan 3 kohdan 
sanamuotoa niin, että kolmen kuukauden 
määräaikaa noudatetaan ehdottomasti,

– muutetaan 4 artiklan 3 kohdan 
sanamuotoa niin, että kolmen kuukauden 
määräaikaa EAYY:itä koskevien ohjeiden 
osalta noudatetaan ehdottomasti,

Or. fr

Tarkistus 100
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Päätöslauselmaesitys
21 kohta – 4 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– yksinkertaistetaan eurooppalaisen 
alueellisen yhteistyön yhtymän
henkilöstöä ja verotusta koskevia 
säännöksiä;

– yksinkertaistetaan henkilöstöä koskevia 
säännöksiä;

Or. fr
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Tarkistus 101
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Päätöslauselmaesitys
21 kohta – 4 a luetelmakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– huolehditaan siitä, että EAYY:n verotus 
ei ole epäedullisempi kuin muiden
yhteistyöhankkeiden tai -ohjelmien 
täytäntöönpanoa koskevien 
oikeusmuotojen säännökset;

Or. fr

Tarkistus 102
Erminia Mazzoni

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. kehottaa myöntämään 
eurooppalaisille alueellisen yhteistyön 
yhtymille yleiskattavaa tukea, jotta ne 
voivat hallinnoida rakennerahastovaroja 
suoraan, ja pyytää ottamaan muista 
unionin rahastoista annetuissa asetuksissa 
paremmin huomioon eurooppalaisten 
alueellisen yhteistyön yhtymien 
monikansallisen ja monenvälisen luonteen, 
jotta ne voisivat helpommin saada 
rahoitusta muista lähteistä;

22. pyytää ottamaan muista unionin 
rahastoista annetuissa asetuksissa 
paremmin huomioon eurooppalaisten 
alueellisen yhteistyön yhtymien 
monikansallisen ja monenvälisen luonteen, 
jotta ne voisivat helpommin saada 
rahoitusta muista lähteistä;

Or. it

Tarkistus 103
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Päätöslauselmaesitys
22 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. kehottaa myöntämään eurooppalaisille 
alueellisen yhteistyön yhtymille 
yleiskattavaa tukea, jotta ne voivat 
hallinnoida rakennerahastovaroja suoraan, 
ja pyytää ottamaan muista unionin 
rahastoista annetuissa asetuksissa 
paremmin huomioon eurooppalaisten 
alueellisen yhteistyön yhtymien 
monikansallisen ja monenvälisen luonteen, 
jotta ne voisivat helpommin saada 
rahoitusta muista lähteistä;

22. kehottaa myöntämään sellaisille 
eurooppalaisille alueellisen yhteistyön 
yhtymille, jotka esittelevät hankkeen 
johdonmukaisesti asianomaisten 
yhteistyöohjelmien tavoitteiden ja 
strategioiden kanssa, yleiskattavaa tukea, 
jotta ne voivat hallinnoida 
rakennerahastovaroja suoraan, ja pyytää 
ottamaan muista unionin rahastoista 
annetuissa asetuksissa paremmin huomioon 
eurooppalaisten alueellisen yhteistyön 
yhtymien monikansallisen ja monenvälisen 
luonteen, jotta ne voisivat helpommin 
saada rahoitusta muista lähteistä;

Or. fr

Tarkistus 104
Oldřich Vlasák

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. kehottaa myöntämään eurooppalaisille 
alueellisen yhteistyön yhtymille 
yleiskattavaa tukea, jotta ne voivat 
hallinnoida rakennerahastovaroja suoraan, 
ja pyytää ottamaan muista unionin 
rahastoista annetuissa asetuksissa 
paremmin huomioon eurooppalaisten 
alueellisen yhteistyön yhtymien 
monikansallisen ja monenvälisen luonteen, 
jotta ne voisivat helpommin saada 
rahoitusta muista lähteistä;

22. kehottaa myöntämään eurooppalaisille 
alueellisen yhteistyön yhtymille yleisten 
rajat ylittävien kehittämisstrategioiden 
pohjalta yleiskattavaa tukea, jotta ne 
voivat hallinnoida rakennerahastovaroja 
suoraan, ja pyytää ottamaan muista unionin 
rahastoista annetuissa asetuksissa 
paremmin huomioon eurooppalaisten 
alueellisen yhteistyön yhtymien 
monikansallisen ja monenvälisen luonteen, 
jotta ne voisivat helpommin saada 
rahoitusta muista lähteistä;

Or. cs
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Tarkistus 105
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Sabine Verheyen

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. kehottaa myöntämään eurooppalaisille 
alueellisen yhteistyön yhtymille 
yleiskattavaa tukea, jotta ne voivat 
hallinnoida rakennerahastovaroja suoraan, 
ja pyytää ottamaan muista unionin 
rahastoista annetuissa asetuksissa 
paremmin huomioon eurooppalaisten 
alueellisen yhteistyön yhtymien 
monikansallisen ja monenvälisen luonteen, 
jotta ne voisivat helpommin saada 
rahoitusta muista lähteistä;

22. kehottaa myöntämään eurooppalaisille 
alueellisen yhteistyön yhtymille 
yleiskattavaa tukea, jotta ne voivat 
hallinnoida rakennerahastovaroja ja 
ohjelmia suoraan, sekä pyytää ottamaan 
muista unionin rahastoista annetuissa 
asetuksissa paremmin huomioon 
eurooppalaisten alueellisen yhteistyön 
yhtymien monikansallisen ja monenvälisen 
luonteen, jotta ne voisivat helpommin 
saada rahoitusta muista lähteistä;

Or. en

Tarkistus 106
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. panee tyytyväisenä merkille alueiden 
komitean alulle paneman EAYY:iden 
eurooppalaisen foorumin, jonka 
tarkoituksena on vaihtaa kokemuksia, 
koota hyviä käytäntöjä ja tukea EAYY:itä 
teknisesti;

Or. fr

Tarkistus 107
Sophie Auconie

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. katsoo, että rajat ylittävät EAYY:t 
tarjoavat loistavan mahdollisuuden 
rakentaa Euroopan unionia eri alueilla 
ottamalla tähän mukaan unionin 
kansalaiset; kehottaa rajat ylittäviä 
EAYY:itä perustamaan eräänlaisen 
kansalaisyhteiskunnan rajat ylittävän 
foorumin, johtamaan sen toimintaa ja 
tukemaan rajat ylittäviä 
kansalaisaloitteita;

Or. fr

Tarkistus 108
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Sabine Verheyen

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. katsoo, että alueellisen yhteistyön 
ohjelmien täytäntöönpano on yhä liian 
monimutkaista ja että tavoite 3 edellyttää 
sen tarpeisiin sovitettuja sääntöjä;

23. katsoo, että alueellisen yhteistyön 
ohjelmien täytäntöönpano on yhä liian 
monimutkaista ja että tavoite 3 edellyttää 
erillistä lainsäädäntöä;

Or. en

Tarkistus 109
Riikka Manner

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. katsoo, että alueellisen yhteistyön 
ohjelmien täytäntöönpano on yhä liian 
monimutkaista ja että tavoite 3 edellyttää 
sen tarpeisiin sovitettuja sääntöjä;

23. katsoo, että alueellisen yhteistyön 
ohjelmien täytäntöönpano on yhä liian 
monimutkaista ja että tavoite 3 edellyttää 
sen tarpeisiin sovitettuja sääntöjä; toteaa, 
että nykyisellään kansallisista 
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lähtökohdista luodut säännöt eivät sovi 
ohjelmiin, joilla on rajat-ylittävä, 
kansainvälinen ulottuvuus, johtaen täten 
mm. epätasapainoon 
projektikumppaneiden kesken; pyytää 
komissiota tutkimaan mahdollisuutta 
siirtää Interreg-ohjelmat tulevalla 
kaudella osaksi yleisasetusta;

Or. fi

Tarkistus 110
Manfred Weber

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. katsoo, että alueellisen yhteistyön 
ohjelmien täytäntöönpano on yhä liian 
monimutkaista ja että tavoite 3 edellyttää 
sen tarpeisiin sovitettuja sääntöjä;

23. katsoo, että alueellisen yhteistyön 
ohjelmien täytäntöönpano on yhä liian 
monimutkaista ja että tavoite 3 edellyttää 
sen tarpeisiin sovitettuja sääntöjä; katsoo, 
että tällä hetkellä ohjelmien 
toteuttamiseen täytyy ottaa mukaan liian 
monia erilaisia hallinnollisia elimiä, ja 
vaatii huomattavaa yksinkertaistamista 
tähän liittyen;
(Tällä hetkellä ohjelman hallinnoinnissa 
on annettava tehtäviä hallinto-, lupa- ja 
tarkastusviranomaisille. Tästä syystä on 
todella syytä tavoitella yleistä byrokratian 
vähentämistä.)

Or. de

Tarkistus 111
Seán Kelly

Päätöslauselmaesitys
23 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. katsoo, että alueellisen yhteistyön 
ohjelmien täytäntöönpano on yhä liian 
monimutkaista ja että tavoite 3 edellyttää 
sen tarpeisiin sovitettuja sääntöjä;

23. katsoo, että alueellisen yhteistyön 
ohjelmien täytäntöönpano on yhä liian 
monimutkaista ja että tavoite 3 edellyttää 
sen tarpeisiin sovitettuja sääntöjä, joissa 
näkyy sen toimille ominainen
kansainvälisyys;

Or. en

Tarkistus 112
Manfred Weber

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. vaatii, että kaikkien rajat ylittävään 
yhteistyöhön kuuluvien tukipyyntöjen 
yhteydessä ainakin ensimmäinen 
konsultointi tapahtuisi paikan päällä 
Euroregion-alueilla, jotta taattaisiin 
korkea taso hankkeen laadun, 
avoimuuden ja kansalaisläheisyyden 
osalta; vaatii lisäksi, että Euroregion-
alueet on otettava laajasti mukaan 
päätöksentekoon hankkeiden 
hyväksymisen yhteydessä alueellisina, 
rajat ylittävinä edunvalvojina;

Or. de

Tarkistus 113
Erminia Mazzoni

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. kehottaa komissiota esittämään 24. kehottaa komissiota esittämään 
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erityistoimia, joilla yksinkertaistetaan 
tarkastus- ja valvontasääntöjä, 
mahdollistetaan kustannusten 
kiinteämääräisen korvaamisen 
järjestelmällisempi käyttö, tarkennetaan 
yhteisön menojen tukikelpoisuussääntöjen 
puitteita, varmistetaan jousto 
sovellettaessa maksusitoumusten 
vapauttamista ilman eri toimenpiteitä, 
nostetaan hyväksyttävä riskitaso 
5 prosenttiin ja tekninen tuki 8 
prosenttiin, jotta hallintoviranomaiset 
voivat painottaa hankkeiden strategista 
tukea eikä hallinnollisten määräysten 
noudattamista hakemuksissa;

erityistoimia, joilla yksinkertaistetaan 
tarkastus- ja valvontasääntöjä, 
mahdollistetaan kustannusten 
kiinteämääräisen korvaamisen 
järjestelmällisempi käyttö, tarkennetaan 
yhteisön menojen tukikelpoisuussääntöjen 
puitteita;

Or. it

Tarkistus 114
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Sabine Verheyen

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. kehottaa komissiota esittämään 
erityistoimia, joilla yksinkertaistetaan 
tarkastus- ja valvontasääntöjä, 
mahdollistetaan kustannusten 
kiinteämääräisen korvaamisen 
järjestelmällisempi käyttö, tarkennetaan 
yhteisön menojen tukikelpoisuussääntöjen 
puitteita, varmistetaan jousto sovellettaessa 
maksusitoumusten vapauttamista ilman eri 
toimenpiteitä, nostetaan hyväksyttävä 
riskitaso 5 prosenttiin ja tekninen tuki 
8 prosenttiin, jotta hallintoviranomaiset 
voivat painottaa hankkeiden strategista 
tukea eikä hallinnollisten määräysten 
noudattamista hakemuksissa;

24. kehottaa komissiota esittämään 
erityistoimia, joilla yksinkertaistetaan 
tarkastus- ja valvontasääntöjä ja otetaan 
ohjaavaksi periaatteeksi "yksi 
hallintoviranomainen ohjelmaa kohti", 
mahdollistetaan kustannusten 
kiinteämääräisen korvaamisen 
järjestelmällisempi käyttö, tarkennetaan 
yhteisön menojen tukikelpoisuussääntöjen 
puitteita, varmistetaan jousto sovellettaessa 
maksusitoumusten vapauttamista ilman eri 
toimenpiteitä, jotta hallintoviranomaiset 
voivat painottaa hankkeiden strategista 
tukea eikä hallinnollisten määräysten 
noudattamista hakemuksissa;

Or. en
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Tarkistus 115
Georgios Stavrakakis

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. kehottaa komissiota esittämään 
erityistoimia, joilla yksinkertaistetaan 
tarkastus- ja valvontasääntöjä, 
mahdollistetaan kustannusten 
kiinteämääräisen korvaamisen 
järjestelmällisempi käyttö, tarkennetaan 
yhteisön menojen tukikelpoisuussääntöjen 
puitteita, varmistetaan jousto sovellettaessa 
maksusitoumusten vapauttamista ilman eri 
toimenpiteitä, nostetaan hyväksyttävä 
riskitaso 5 prosenttiin ja tekninen tuki 
8 prosenttiin, jotta hallintoviranomaiset 
voivat painottaa hankkeiden strategista 
tukea eikä hallinnollisten määräysten 
noudattamista hakemuksissa;

24. kehottaa komissiota esittämään 
erityistoimia, joilla yksinkertaistetaan 
tarkastus- ja valvontasääntöjä, 
mahdollistetaan kustannusten 
kiinteämääräisen korvaamisen 
järjestelmällisempi käyttö, tarkennetaan 
yhteisön menojen tukikelpoisuussääntöjen 
puitteita, varmistetaan jousto sovellettaessa 
maksusitoumusten vapauttamista ilman eri 
toimenpiteitä, lisätään teknistä tukea, jotta 
hallintoviranomaiset voivat painottaa 
hankkeiden strategista tukea eikä 
hallinnollisten määräysten noudattamista 
hakemuksissa;

Or. en

Tarkistus 116
Riikka Manner

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. kehottaa komissiota esittämään 
erityistoimia, joilla yksinkertaistetaan 
tarkastus- ja valvontasääntöjä, 
mahdollistetaan kustannusten 
kiinteämääräisen korvaamisen 
järjestelmällisempi käyttö, tarkennetaan 
yhteisön menojen tukikelpoisuussääntöjen 
puitteita, varmistetaan jousto sovellettaessa 
maksusitoumusten vapauttamista ilman eri 
toimenpiteitä, nostetaan hyväksyttävä 
riskitaso 5 prosenttiin ja tekninen tuki 
8 prosenttiin, jotta hallintoviranomaiset

24. kehottaa komissiota esittämään 
erityistoimia, joilla yksinkertaistetaan 
tarkastus- ja valvontasääntöjä, 
mahdollistetaan kustannusten 
kiinteämääräisen korvaamisen 
järjestelmällisempi käyttö, tarkennetaan 
yhteisön menojen tukikelpoisuussääntöjen 
puitteita, varmistetaan jousto sovellettaessa 
maksusitoumusten vapauttamista ilman eri 
toimenpiteitä, nostetaan hyväksyttävä 
riskitaso 5 prosenttiin, ja arvioimaan 
teknisen tuen kasvatustarvetta1, jotta 
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voivat painottaa hankkeiden strategista 
tukea eikä hallinnollisten määräysten 
noudattamista hakemuksissa;

hallintoviranomaiset voivat painottaa 
hankkeiden strategista tukea eikä 
hallinnollisten määräysten noudattamista 
hakemuksissa;

__________________
1 Lähtökohtaisesti hallinnon 
perustoimintojen tulee olla jäsenmaiden 
vastuulla. Komission tulisi arvioida, 
mikäli teknisen tuen nostamiseen on 
tarvetta useimmissa jäsenmaissa, vai 
voidaanko hallintoa tehostamalla päästä 
samoihin tuloksiin. 

Or. fi

Tarkistus 117
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. kehottaa komissiota esittämään 
erityistoimia, joilla yksinkertaistetaan 
tarkastus- ja valvontasääntöjä, 
mahdollistetaan kustannusten 
kiinteämääräisen korvaamisen 
järjestelmällisempi käyttö, tarkennetaan 
yhteisön menojen 
tukikelpoisuussääntöjen puitteita, 
varmistetaan jousto sovellettaessa 
maksusitoumusten vapauttamista ilman eri 
toimenpiteitä, nostetaan hyväksyttävä 
riskitaso 5 prosenttiin ja tekninen tuki 
8 prosenttiin, jotta hallintoviranomaiset 
voivat painottaa hankkeiden strategista 
tukea eikä hallinnollisten määräysten 
noudattamista hakemuksissa;

24. kehottaa komissiota esittämään 
erityistoimia, joilla yksinkertaistetaan 
tarkastus- ja valvontasääntöjä, 
mahdollistetaan kustannusten 
kiinteämääräisen korvaamisen 
järjestelmällisempi käyttö, tarkennetaan 
tukikelpoisia menoja koskevien yhteisön 
sääntöjen puitteita, varmistetaan jousto 
sovellettaessa maksusitoumusten 
vapauttamista ilman eri toimenpiteitä, 
nostetaan hyväksyttävä riskitaso 
5 prosenttiin ja tekninen tuki 8 prosenttiin, 
jotta hallintoviranomaiset voivat painottaa 
hankkeiden edistämistä ja strategista tukea 
eikä pelkästään hallinnollisia seikkoja ja 
hallinnollisten määräysten noudattamista 
asiakirjoissa;

Or. fr
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Tarkistus 118
Sabine Verheyen

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. kehottaa komissiota esittämään 
erityistoimia, joilla yksinkertaistetaan 
tarkastus- ja valvontasääntöjä, 
mahdollistetaan kustannusten 
kiinteämääräisen korvaamisen 
järjestelmällisempi käyttö, tarkennetaan 
yhteisön menojen tukikelpoisuussääntöjen 
puitteita, varmistetaan jousto sovellettaessa 
maksusitoumusten vapauttamista ilman eri 
toimenpiteitä, nostetaan hyväksyttävä 
riskitaso 5 prosenttiin ja tekninen tuki 
8 prosenttiin, jotta hallintoviranomaiset 
voivat painottaa hankkeiden strategista 
tukea eikä hallinnollisten määräysten 
noudattamista hakemuksissa;

24. kehottaa komissiota esittämään 
erityistoimia, joilla yksinkertaistetaan 
tarkastus- ja valvontasääntöjä, 
mahdollistetaan kustannusten 
kiinteämääräisen korvaamisen 
järjestelmällisempi käyttö ja pienten 
hankkeiden kiinteään tukisummaan 
perustuva rahoitus, tarkennetaan yhteisön 
menojen tukikelpoisuussääntöjen puitteita, 
varmistetaan jousto sovellettaessa 
maksusitoumusten vapauttamista ilman eri 
toimenpiteitä, nostetaan hyväksyttävä 
riskitaso 5 prosenttiin ja tekninen tuki 
8 prosenttiin, jotta hallintoviranomaiset 
voivat painottaa hankkeiden strategista 
tukea eikä hallinnollisten määräysten 
noudattamista hakemuksissa;

Or. de

Tarkistus 119
Manfred Weber

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. kehottaa komissiota esittämään 
erityistoimia, joilla yksinkertaistetaan 
tarkastus- ja valvontasääntöjä, 
mahdollistetaan kustannusten 
kiinteämääräisen korvaamisen 
järjestelmällisempi käyttö, tarkennetaan 
yhteisön menojen tukikelpoisuussääntöjen 
puitteita, varmistetaan jousto sovellettaessa 
maksusitoumusten vapauttamista ilman eri 
toimenpiteitä, nostetaan hyväksyttävä 

24. kehottaa komissiota esittämään 
erityistoimia, joilla yksinkertaistetaan 
tarkastus- ja valvontasääntöjä, 
mahdollistetaan kustannusten 
kiinteämääräisen korvaamisen 
järjestelmällisempi käyttö, tarkennetaan 
yhteisön menojen tukikelpoisuussääntöjen 
puitteita, varmistetaan jousto sovellettaessa 
maksusitoumusten vapauttamista ilman eri 
toimenpiteitä, nostetaan hyväksyttävä 
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riskitaso 5 prosenttiin ja tekninen tuki 
8 prosenttiin, jotta hallintoviranomaiset 
voivat painottaa hankkeiden strategista 
tukea eikä hallinnollisten määräysten 
noudattamista hakemuksissa;

riskitaso 5 prosenttiin ja tekninen tuki 
8 prosenttiin, jotta hallintoviranomaiset ja 
Euroregion-alueet voivat painottaa 
hankkeiden strategista tukea eikä 
hallinnollisten määräysten noudattamista 
hakemuksissa;

Or. de

Tarkistus 120
Seán Kelly

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. kehottaa komissiota esittämään 
erityistoimia, joilla yksinkertaistetaan 
tarkastus- ja valvontasääntöjä, 
mahdollistetaan kustannusten 
kiinteämääräisen korvaamisen 
järjestelmällisempi käyttö, tarkennetaan 
yhteisön menojen tukikelpoisuussääntöjen 
puitteita, varmistetaan jousto sovellettaessa 
maksusitoumusten vapauttamista ilman eri 
toimenpiteitä, nostetaan hyväksyttävä 
riskitaso 5 prosenttiin ja tekninen tuki 
8 prosenttiin, jotta hallintoviranomaiset 
voivat painottaa hankkeiden strategista 
tukea eikä hallinnollisten määräysten 
noudattamista hakemuksissa;

24. kehottaa komissiota esittämään 
erityistoimia, joilla yksinkertaistetaan 
tarkastus- ja valvontasääntöjä, 
mahdollistetaan kustannusten 
kiinteämääräisen korvaamisen 
järjestelmällisempi käyttö, tarkennetaan 
yhteisön menojen tukikelpoisuussääntöjen 
puitteita, varmistetaan jousto sovellettaessa 
maksusitoumusten vapauttamista ilman eri 
toimenpiteitä, nostetaan hyväksyttävä 
riskitaso 5 prosenttiin ja tekninen tuki 
8 prosenttiin, jotta hallintoviranomaiset 
voivat painottaa hankkeiden strategista 
tukea ja tulosten aikaansaamista eikä 
hallinnollisten määräysten noudattamista 
hakemuksissa;

Or. en

Tarkistus 121
Ramona Nicole Mănescu

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. kehottaa jäsenvaltioita 
yksinkertaistamaan kansallisia 
määräyksiään, joilla hyvin usein lisätään 
hallinnollisia rasituksia, joita yhteisön 
säännöissä ei edellytetä;

Or. en

Tarkistus 122
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. kehottaa komissiota selventämään 
mahdollisimman nopeasti alueyhteistyötä 
varten kaavaillun ehdollisuusperiaatteen 
yksityiskohtia; katsoo, että jotta tämä 
ehdollisuus voisi tarjota suotuisamman 
ympäristön varojen nykyistä parempaa 
käyttöä ja toiminnan tehokkuutta varten, 
se ei saa tehdä täytäntöönpanosta 
monimutkaisempaa, mikä koituisi 
ohjelmien hallinnoijien ja edunsaajien 
vahingoksi;

Or. fr

Tarkistus 123
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. vaatii myös yksinkertaistamaan 
menettelyjä, jotta yksityisen sektorin 
toimijoita olisi helpompi saada mukaan; 

25. vaatii myös yksinkertaistamaan 
menettelyjä, jotta yksityisen sektorin 
toimijoita olisi helpompi saada mukaan; 
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suosittaa, että otetaan käyttöön 
rahoitusjärjestelyjä Jeremie- ja Jessica-
aloitteiden mallin mukaisesti, sillä näin 
voitaisiin helpottaa tuloa antavien rajat 
ylittävien hankkeiden toteutusta, 
yksityisten toimijoiden osanottoa ja 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksien perustamista;

suosittaa, että otetaan käyttöön 
rahoitusjärjestelyjä Jeremie- ja Jessica-
aloitteiden mallin mukaisesti, sillä näin 
voitaisiin helpottaa taloudellista kehitystä 
mukanaan tuovien, rajat ylittävien 
hankkeiden toteutusta, yksityisten 
toimijoiden osanottoa ja julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksien 
perustamista;

Or. fr

Tarkistus 124
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Sabine Verheyen

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. vaatii myös yksinkertaistamaan 
menettelyjä, jotta yksityisen sektorin 
toimijoita olisi helpompi saada mukaan; 
suosittaa, että otetaan käyttöön 
rahoitusjärjestelyjä Jeremie- ja Jessica-
aloitteiden mallin mukaisesti, sillä näin 
voitaisiin helpottaa tuloa antavien rajat 
ylittävien hankkeiden toteutusta, 
yksityisten toimijoiden osanottoa ja 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksien perustamista;

25. vaatii laajentamaan ja
yksinkertaistamaan menettelyjä, jotta 
yksityisen sektorin toimijoita olisi 
helpompi saada mukaan; suosittaa, että 
otetaan käyttöön rahoitusjärjestelyjä 
Jeremie- ja Jessica-aloitteiden mallin 
mukaisesti, sillä näin voitaisiin helpottaa 
tuloa antavien rajat ylittävien hankkeiden 
toteutusta, yksityisten toimijoiden 
osanottoa ja julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksien perustamista;

Or. en

Tarkistus 125
Seán Kelly

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. vaatii myös yksinkertaistamaan 
menettelyjä, jotta yksityisen sektorin 

25. vaatii myös yksinkertaistamaan 
menettelyjä, jotta yksityisen sektorin 
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toimijoita olisi helpompi saada mukaan; 
suosittaa, että otetaan käyttöön 
rahoitusjärjestelyjä Jeremie- ja Jessica-
aloitteiden mallin mukaisesti, sillä näin 
voitaisiin helpottaa tuloa antavien rajat 
ylittävien hankkeiden toteutusta, 
yksityisten toimijoiden osanottoa ja 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksien perustamista;

toimijoita olisi helpompi saada mukaan; 
suosittaa, että selvitetään Jeremie- ja 
Jessica-aloitteiden mallin mukaisten 
rahoitusjärjestelyjen käyttöönoton 
toteuttamiskelpoisuutta 
ohjelmakohtaisesti, sillä näin voitaisiin 
helpottaa tuloa antavien rajat ylittävien 
hankkeiden toteutusta, yksityisten 
toimijoiden osanottoa ja julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksien 
perustamista;

Or. en

Tarkistus 126
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. pahoittelee alueellisen yhteistyön 
näkyvyyden puutetta sekä kansallisten että 
paikallishallintojen tasolla että kansalaisten 
arjessa; pyytää komissiota kehittämään 
ratkaisuja, jotka mahdollistavat 
eurooppalaisten alueellisen yhteistyön 
yhtymien paremman näkyvyyden etenkin 
alueellisen yhteistyön toimijoiden ja 
kansalaisten keskuudessa;

26. pahoittelee alueellisen yhteistyön 
näkyvyyden puutetta sekä kansallisten että 
paikallishallintojen tasolla että kansalaisten 
arjessa ja rohkaisee tiedottamaan nykyistä 
paremmin jo toteutetuista hankkeista;

Or. fr

Tarkistus 127
Erminia Mazzoni

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. pahoittelee alueellisen yhteistyön 
näkyvyyden puutetta sekä kansallisten että 

26. pahoittelee alueellisen yhteistyön 
näkyvyyden puutetta sekä kansallisten että 



PE458.829v01-00 68/71 AM\858194FI.doc

FI

paikallishallintojen tasolla että kansalaisten 
arjessa; pyytää komissiota kehittämään 
ratkaisuja, jotka mahdollistavat 
eurooppalaisten alueellisen yhteistyön 
yhtymien paremman näkyvyyden etenkin 
alueellisen yhteistyön toimijoiden ja
kansalaisten keskuudessa;

paikallishallintojen tasolla että kansalaisten 
arjessa;

Or. it

Tarkistus 128
Ramona Nicole Mănescu

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. pahoittelee alueellisen yhteistyön 
näkyvyyden puutetta sekä kansallisten että 
paikallishallintojen tasolla että kansalaisten 
arjessa; pyytää komissiota kehittämään 
ratkaisuja, jotka mahdollistavat 
eurooppalaisten alueellisen yhteistyön 
yhtymien paremman näkyvyyden etenkin 
alueellisen yhteistyön toimijoiden ja 
kansalaisten keskuudessa;

26. pahoittelee alueellisen yhteistyön 
näkyvyyden puutetta sekä kansallisten että 
paikallishallintojen tasolla että kansalaisten 
arjessa; pyytää komissiota edistämään 
tiedonvaihtoa jo perustettujen ja 
perusteilla olevien eurooppalaisten 
yhteistyön yhtymien välillä ja kehittämään 
ratkaisuja, jotka mahdollistavat 
eurooppalaisten alueellisen yhteistyön 
yhtymien paremman näkyvyyden etenkin 
alueellisen yhteistyön toimijoiden ja 
kansalaisten keskuudessa;

Or. en

Tarkistus 129
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Päätöslauselmaesitys
26 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26 a. kehottaa komissiota pohtimaan 
ratkaisuja, joiden avulla voidaan 
parantaa EAYY:iden ja niiden toimien 
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näkyvyyttä alueellisen yhteistyön 
toimijoiden ja kansalaisten keskuudessa;

Or. fr

Tarkistus 130
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Sabine Verheyen

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. katsoo, että koulutus- ja kulttuurialan 
yhteistyö edesauttaa Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteisiin kuuluvan älykkään 
ja osallistavan kasvun saavuttamista ja 
tekee alueellisesta yhteistyöstä 
näkyvämpää romuttamalla "henkiset 
rajat", jotka estävät kansalaisia 
lähentymästä toisiinsa;

27. katsoo, että koulutus- ja kulttuurialan 
yhteistyö edesauttaa Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteisiin kuuluvan älykkään 
ja osallistavan kasvun saavuttamista ja 
lisää kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen 
osallistumista sekä edistää alueellisen 
yhteistyön näkyvyyden lisäämistä ja 
romuttaa "henkiset rajat", jotka estävät 
kansalaisia lähentymästä toisiinsa;

Or. en

Tarkistus 131
Seán Kelly

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. pyytää koordinoimaan paremmin 
alueellisen yhteistyön täytäntöönpanoon 
osallistuvien toimijoiden välistä viestintää; 
ehdottaa, että kaikissa yhteen 
ohjelmalohkoon kuuluvissa ohjelmissa 
käytettäisiin samaa visuaalista tunnusta 
(logoa) ja kehottaa komissiota esittämään, 
että seuraavan ohjelmakauden alussa 
toteutetaan alueellisen yhteistyön hyödyistä 
kertova laaja tiedotuskampanja 
rajaseutujen viestimissä;

28. pyytää koordinoimaan paremmin 
alueellisen yhteistyön täytäntöönpanoon 
osallistuvien toimijoiden välistä viestintää; 
ehdottaa, että kaikissa yhteen 
ohjelmalohkoon kuuluvissa ohjelmissa 
käytettäisiin yhtä tunnistettavaa visuaalista 
tunnusta (logoa)(esim. otettaisiin 
uudelleen käyttöön hyvin tunnistettu 
INTERREG TAG) yhdessä kunkin 
ohjelman logon kanssa (ehkä 
visuaalisessa vakiokoossa) ja kehottaa 
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komissiota esittämään, että seuraavan 
ohjelmakauden alussa toteutetaan 
alueellisen yhteistyön hyödyistä kertova 
laaja tiedotuskampanja rajaseutujen 
viestimissä;

Or. en

Tarkistus 132
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. pyytää koordinoimaan paremmin 
alueellisen yhteistyön täytäntöönpanoon 
osallistuvien toimijoiden välistä viestintää; 
ehdottaa, että kaikissa yhteen 
ohjelmalohkoon kuuluvissa ohjelmissa 
käytettäisiin samaa visuaalista tunnusta 
(logoa) ja kehottaa komissiota esittämään, 
että seuraavan ohjelmakauden alussa 
toteutetaan alueellisen yhteistyön hyödyistä 
kertova laaja tiedotuskampanja 
rajaseutujen viestimissä;

28. pyytää koordinoimaan paremmin 
alueellisen yhteistyön täytäntöönpanoon 
osallistuvien toimijoiden välistä viestintää; 
ehdottaa, että kaikissa yhteen 
ohjelmalohkoon kuuluvissa ohjelmissa 
käytettäisiin samaa visuaalista tunnusta 
(logoa) ja kehottaa komissiota esittämään, 
että seuraavan ohjelmakauden alussa 
toteutetaan alueellisen yhteistyön hyödyistä 
ja toteutuksista kertova laaja 
tiedotuskampanja rajaseutujen viestimissä;

Or. fr

Tarkistus 133
Oldřich Vlasák

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. katsoo, että koulutus- ja kulttuurialan 
yhteistyö edesauttaa Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteisiin kuuluvan älykkään 
ja osallistavan kasvun saavuttamista ja 
tekee alueellisesta yhteistyöstä 
näkyvämpää romuttamalla "henkiset rajat", 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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jotka estävät kansalaisia lähentymästä 
toisiinsa;

Or. cs

Tarkistus 134
Seán Kelly

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. katsoo, että koulutus- ja kulttuurialan 
yhteistyö edesauttaa Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteisiin kuuluvan älykkään 
ja osallistavan kasvun saavuttamista ja 
tekee alueellisesta yhteistyöstä 
näkyvämpää romuttamalla "henkiset rajat", 
jotka estävät kansalaisia lähentymästä 
toisiinsa;

27. katsoo, että koulutus- ja kulttuurialan 
aiempaa parempi yhteistyö edesauttaa 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteisiin 
kuuluvan älykkään ja osallistavan kasvun 
saavuttamista ja tekee alueellisesta 
yhteistyöstä näkyvämpää romuttamalla 
"henkiset rajat", jotka estävät kansalaisia 
lähentymästä toisiinsa;

Or. en


